
ANUNŢ

În cursul anului  2016 Aeroclubul  României  organizează un curs (program) de
pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii calificării de instructor avioane ULM
pentru  piloţii  care  deţin  calificarea  de  instructor  planor  şi  licenţa  de  pilot  avioane
ultrauşoare. 

Înscrierile se fac începând cu data de 07.03.2016  şi până la data de 21.03.2016
inclusiv,  pe  baza  unei  cereri  scrise  depuse  în  original  la  registratura  Aeroclubului
României. 

Cererea trebuie să fie însoţită de copii ale următoarelor documente:
- copie  integrală  a  carnetului  de  zbor  pentru  planor,  din  care  să  reiasă

experienţa minimă de zbor de 150 de ore ca pilot comandant planor;
- copie integrală a carnetului de zbor pentru aeronavele ultrauşoare motorizate,

din  care  să  reiasă  experienţa  minimă  de  zbor  de  40  de  ore  ca  pilot
comandant;

- copie  licenţă  pilot  planor  cu  calificarea  de  instructor,  aflată  în  termen  de
valabilitate;

- copie licenţă pilot ULM, aflată în termen de valabilitate. 
Pe cerere se va menţiona şi totalul experienţei de zbor în ore şi dec./at. pentru

fiecare  categorie  de  aeronave  (planor  şi  ULM)  precum şi  opisul  documentelor  care
însoţesc cererea (denumirea şi nr. de pagini).

Experienţa totală de zbor nu trebuie să fie acumulată mai repede de trei  ani
calendaristici de la data depunerii cererii.

Copia carnetului de zbor  va fi autentificată de către solicitant pentru conformare
cu originalul (prin înscrierea pe aceasta a numelui, datei autentificării şi a semnăturii pe
fiecare pagină).

Carnetul de zbor trebuie să fie  întocmit conform reglementărilor specifice fiecărei
clase  de  aeronave  (inclusiv  semnat  de  către  instructor/instructori  şi  certificat  privind
finalizarea/încetarea  activităţii  de  zbor  de  pregătire  necesară  licenţerii  ca  pilot  ULM,
inclusiv privind calificările/autorizaţiile deţinute).

Cererile  se  soluţionează  în  funcţie  de  rezultatul  verificării  documentelor
menţionate.

În vederea obţinerii calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate, după
finalizarea cursului (programului), experienţa totală de zbor pentru aeronave ultrauşoare
motorizate trebuie să fie de cel puţin 150 de ore ca pilot comandant. 


