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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 
 Elemente privind 

responsabilii/operaţi

unea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

 

1.1. Elaborată Adrian Prisecaru Şef Serviciu AUU 01.07.2018  

1.3. Verificat Iana Marina Director General 

Adjunct 

01.07.2018  

1.4.  Aprobat Rotaru George  Director General 01.07.2018  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 
 Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data de la care  

se aplică  

prevederile ediţiei  

 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I   01.07.2018 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 
 Scopul 

difuzării 

Exemp

lar nr. 

Compartiment / 

Aeroclub Teritorial 

Funcţia Numele şi 

prenumele 

 1 2 3 4 5 

3.1. Aplicare 1 Director General   George Rotaru 

3.2. Aplicare 3 Examinatori/Inspectori   Conform Listei 

Aprobate 

3.3. Aplicare  4 Serviciul AUU Sef serviciu Prisecaru 

Adrian 

3.4 Informare 6 Birou Audit Public 

Intern 

Şef Birou Teodora 

Vlădescu 

3.5 Aplicare 7 SCIM Responsabil Arhivă  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

    4.1. Prezenta procedură  are ca scop  clarificarea modalităților prin care se pot nominaliza 

inspectorii și examinatorii pentru efectuarea inspecțiilor și examinărilor așa cum este prevăzut 

în legislația specifică, despre cum își pot menține nominalizarea și totodată cum se pot revoca 

aceste nominalizări. 

    4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii 

    4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 

    4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control. 

     

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

 Procedura se aplică în cadrul Aeroclubului Romaniei pentru nominalizarea, 

menținerea în exercițiu cât și revocării nominalizării pentru inspectori și examinatori. 

 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări internaţionale 

 - 

6.2. Legislaţie primară 

 - RACR-LPAN ULM și RACR-CCO ULM aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007. 

 

6.3. Legislaţie secundară 

 -   OSGG 400/2015 Codul controlului intern managerial al activităţilor publice. 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul,  

actul care defineşte termenul  

1. Procedura Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi (algoritmul), metodelor de 

lucru stabilite şi regulilor de aplicat, în vederea executării 

activităţii, atribuţiei sau sarcinii. 

2. Procedura de sistem Procedura care descrie o activitate sau un proces 

care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor din 

entitate, numite şi „proceduri generale”. 

3. Procedura operaţională Procedura care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente din entitate. Mai sunt cunoscute şi sub 

denumirile de „proceduri specifice”, „proceduri de proces”, 

„proceduri formalizate” etc. Prezentarea formalizată, în scris, a 

tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite 
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şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, 

atributiei sau sarcinii.                            

4. Ediţie a unei proceduri 

operaţionale/de sistem 

   

Forma iniţială sau actualizată, după caz,a unei proceduri de 

sistem/operaţionale, aprobată şi difuzată                                      

5. Revizia in cadrul unei 

ediţii 

 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale 

unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost 

aprobate şi difuzate                          

7. Inspector Persoane care în urma desemnării/abilitării de către autoritatea 

de certificare are dreptul de a efectua operațiunile de 

verificare(probe), la sol și în zbor, a aeronavelor ultraușoare 

motorizate, din clasa pentru care deține calificarea, în vederea 

omologării/eliberării/prelungirii 

valabilității/validării/recunoașterii documentelor legate de 

admisibilitatea la zbor/navigabilitatea/certificarea acestor 

aeronave. 

8. Examinator  Persoane care organizează şi efectuează examinările teoretice 

şi practice, la sol şi în zbor în vederea 

obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor de pilot 

de aeronave ultrauşoare motorizate şi a 

calificărilor/autorizaţiilor specifice, calificaţi conform RACR-

LPAN ULM capitolul 2 V. şi acceptaţi de către Aeroclubul 

României prin decizia Directorului General. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. AR Aeroclubul României 

8. AT Aeroclubul Teritorial 

9. HG Hotărâre de Guvern 
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10. P.S Procedura de sistem 

11. ULM Aeronavă ultrauşoară motorizată. 

12. SAUU Serviciul Aeronave Ultraușoare din cadrul AR 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

 

    8.1. Generalităţi 

 Procedura este stabilită de către Aeroclubul României, în baza prevederilor 

reglementării RACR-LPAN ULM și RACR-CCO ULM, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007. 

 

    8.2. Documente utilizate 

 - Decizie Director General 

  

    8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

 - Decizia Directorului General - generată de către acesta 

  

    8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate 

 - Decizia Directorului General - conţine numele examinatorilor și inspectorilor 

eligibili pentru a efectua inspecții și examinări. 

 

    8.2.3. Circuitul documentelor 

 - Decizia Directorului General - este aprobată de către Directorul General, la 

propunerea Serviciului AUU al Aeroclubului României şi transmisă Serviciului AUU care o 

va aduce la cunoştinţă examinatorilor. 

 

    8.3. Resurse necesare 

    8.3.1. Resurse materiale 

 - coli de scris A4, instrumente de scris, dosare 

    8.3.2. Resurse umane 

 - Directorul General al AR, Serviciul AUU cu personalul din subordine. 

    8.3.3. Resurse financiare 

 - Desfăşurarea activităţii procedurate nu implică resurse suplimentare faţă de cele 

alocate prin bugetul instituţiei 

 

   8.4. Modul de lucru 

 

    8.4.1.  Obținerea calității de inspector. 

 Pentru a putea obține calitatea de inspector, candidatul trebuie să solicite acest lucru 

printr-o cerere adresată Directorului General AR. Cererea va fi însoțită de 2 recomandări din 

partea unor inspectori care desfășoară deja această activitate. Această cerere va fi aprobată în 

funcție de necesitățile de a avea un nou inspector în zona în care acesta își va desfășura 

activitatea.  
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 Condiții minime ce trebuie îndeplinite pentru a fi inspector: 

 - Să dețină licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate și calificare de instructor 

pentru clasa pentru care se solicită calificarea, aflată în termen; și 

 - Să-și fi exercitat privilegiile aferente calificării de instructor în ultimile 24 luni, fără 

întrerupere; și 

 - Să aibă experiență și bună pregătire teoretică și practică; și 

 - Să aibă activitate în domeniul construcției de ULM; și 

 - Să fie riguros în respectarea reglementărilor; și 

 - Să aibă disponibilitate de a îndeplini atribuțiile de inspector.  

 În urma aprobării cererii depuse de solicitant pentru obținerea calității de inspector  se 

va susține un examen teoretic în fața unei comisii aprobate de Directorul General AR iar 

promovarea acestuia reprezintă acceptarea solicitantului ca inspector. 

 Calitatea de inspector se trece pe anexa la licența de zbor. 

 

 8.4.2  Obținerea autorizării ca examinator. 

 Pentru a putea obține autorizarea de examinator, candidatul trebuie să solicite acest 

lucru printr-o cerere adresată Directorului General AR. Cererea va fi însoțită de 2 

recomandări din partea unor examinatori care desfățoară deja această activitate. Această 

cerere va fi aprobată în funcție de necesitățile de a avea un nou examinator în zona în care 

acesta își va desfășura activitatea. 

 Condiții minime ce trebuie îndeplinite pentru a fi examinator: 

 - Să aibă vârsta de cel puțin 21 ani împliniți; și 

 - Să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, 

emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare; și 

 - Să dețină licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate și calificare de instructor 

pentru clasa pentru care se solicită autorizarea, aflată în termen; și 

 - Să-și fi exercitat privilegiile aferente calificării de instructor în ultimile 24 luni, fără 

întrerupere. 

 În urma aprobării cererii solicitantul susține o examinare teoretică și practică în fața 

unei comisii formate din 2 examinatori, numiți de Directorul General AR, prezentând modul 

de organizare și desfășurării examinării teoretice și practice, la sol și în zbor, în toate etapele 

acesteia. 

 Autorizarea ca examinator se trece pe licența de zbor. 

 

 8.4.3 Nominalizarea inspectorilor și examinatorilor eligibili pentru efectuarea 

inspecțiilor și examinărilor. 

 Nominalizarea inspectorilor și examinatorilor eligibili pentru a efectua inspecții și 

examinări se face din rândul persoanelor care dețin aceste calificări. 

 Nominalizarea se face prin decizia Directorului General AR și se face, de regulă, 

anual, la propunerea Serviciului Aeronave Ultraușoare din cadrul AR. 

  

 8.4.4 Menținerea inspectorilor și examinatorilor pe lista de eligibilitate 

 Inspectorii și examinatorii, pentru a putea fi menținuți ca eligibili, trebuie să efectueze 

minim 5 activități în decursul unui an calendaristic. Aceste activități pot fi: examinări, 
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inspecții la aeronave, participări la convocările Serviciului AUU sau inspecții în teren privind 

activitatea de zbor a piloților și aeronavelor ULM din România.  

 În perioada 1-31 ianuarie a fiecărui an inspectorii și examinatorii depun un Raport de 

Activitate care conține activitățile desfășurate de către fiecare inspector sau examinator în 

anul precedent. Raportul se completează cu detalii privind persoanele examinate sau 

aeronavele inspectate (nume și prenume, însemne de identificare). 

 Netransmiterea Raportului de activitate implică retragerea persoanei de pe lista de 

eligibilitate. 

 În timpul desfășurării activității, dacă apar modificări legislative, noi proceduri,  sau 

orice altă activitate care influențează procesele de inspecție sau examinare, inspectorii și 

examinatorii vor fi informați cu privire la acestea. Procesele de inspecție sau examinare pot fi 

suspendate pentru inspectorii sau examinatorii care nu au luat la cunoștință cele menționate 

mai sus sau declară că nu le vor respecta . 

 

 8.4.5 Dosarele personale. 

 Pentru fiecare inspector sau examinator eligibil a efectua inspecții sau examinări se 

păstrează în cadrul Seviciului Aeronave Ultraușoare un dosar ce conține minim următoarele 

documente: 

 - Copie CI 

 - Copie licență de zbor din care să reiasă calificarea de inspector sau autorizarea ca 

examinator. 

 - Copie certificat medical 

 - Declarația examinatorului așa cum este prevăzută în RACR-LPAN ULM Anexa 6 

(după caz) 

 - Declarația inspectorului așa cum este prevazută în RACR-CCO ULM Anexa 17 

(după caz) 

 - Fișă medicina muncii 

 - Fișa de protecție a muncii 

 - Contract de voluntariat sau contract de muncă. 

 Dacă apar modificări privind documentele menționate mai sus, titularul acestora are 

obligația de a trimite noile documente către Serviciul AUU în termen de maxim 10 zile 

lucrătoare. 

 

 8.4.6  Retragerea inspectorilor și examinatorilor de pe lista de eligibilitate. 

Sancțiuni.  

 Autorizarea ca examinator sau calificarea de inspector este valabilă cu condiția ca 

licența de pilot și calificarea de instructor  pentru aeronave ultraușoare din clasa pentru care se 

efectuează autorizarea să fie în termen de valabilitate. 

 Pe parcursul desfășurării activității, dacă se constată că există inspectori sau 

examinatori care încalcă legislația sau nu respectă procedurile de lucru, încurajează sau nu 

raportează fapte ilegale, aduc atingere imaginii sau defăimează/denigrează instituția 

Aeroclubul României, se vor lua următoarele măsuri: 

 1. Faptele vor fi supuse dezbaterii unei comisii formate din inspectori, examinatori și 

personal al Aeroclubului României propuși de către Serviciul Aeronave Ultraușoare. 
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 2. Comisia, în funcție de gravitatea faptelor, va decide dacă inspectorul sau 

examinatorul care face obiectul cercetării mai poate rămâne eligibil pentru efectuarea 

examinărilor sau inspecțiilor.  

 3. Comisia poate acorda și avertisment. În aceste condiții examinatorul sau inspectorul 

își continuă activitatea. La 2 avertismente primite, inspectorul sau examinatorul nu mai este 

eligibil. 

 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

 
Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV V VI  

 0 1 2 3 4 5 6  

1. Şef Serviciu 

AUU 

E       

2. Director General 

Adjunct 

 V      

3. Director General   A     

4. Serviciul AUU    Ap.    

5. Examinatori   / 

inspectori 

    Ap.   

6. Serviciul AUU 

SCIM 

     Ah.  

 

 
 

  

 

 


