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RESPONSABIL CU PREGĂTIREA : ________________________________________________ 

 

Curs teoretic – reînnoire licență de pilot aeronave ultraușoare 

Întrerupere mai mare de 2 ani 

 

 Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare 

motorizate trebuie să cuprindă următoarele discipline : 

Legislație aeronautică și Reglementări  

- Reguli și reglementări relevante pentru deținătorul unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate  

- Regulile aerului  

- Proceduri și practici de servicii de trafic aerian aplicabile  

Durată minimă obligatorie:  3 ore 

Cunoașterea aeronavei ultraușoare motorizate  

- principii de operare a grupului motopropulsor, a sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi 

aparatelor de bord ale unei aeronave ultrauşoare motorizate  

- limitări operaţionale pentru aeronave ultrauşoare motorizate şi grupuri motopropulsoare  

- informaţii operaţionale relevante din manuale de zbor (utilizare şi întreţinere) sau alte documente specifice  

- operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale unei aeronave ultrauşoare 

motorizate (structură, grup motopropulsor, sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord), 

inclusiv reparaţii capitale  

Durată minimă obligatorie:  3 ore 

Performanțe de zbor și planificarea zborului  

- efectele încărcăturii şi ale distribuţiei maselor asupra manevrării, caracteristicilor de zbor şi performanţelor 

unei aeronave ultrauşoare motorizate  

- calculele masei şi centrajului  

- utilizarea şi aplicarea practică a datelor privind decolarea, aterizarea şi a altor performanţe; pentru dirijabile 

ultrauşoare, inclusiv efectul temperaturii  

- planificarea zborului înainte de zbor şi pe rută în condiţii de operare VFR;  pregătirea şi completarea 

planurilor de zbor  

- proceduri de servicii de trafic aerian relevante  

- proceduri de raportare a poziţiei  

- proceduri de calare a altimetrului  

- operaţiuni în zone cu trafic intens  

Durată minimă obligatorie: 2 ore 

 

 

 

 



Performanțe umane  

- performanțe umane relevante pentru pilotul de aeronave ultraușoare motorizate  

- noțiuni de acordare a primului ajutor  

Durată minimă obligatorie: 1 ore 

Meteorologie  

- aplicarea meteorologiei aeronautice elementare  

- utilizarea și proceduri de obținere a informațiilor meteorologice  

- altimetrie  

Durată minimă obligatorie: 1 ore 

Navigație 

- aspecte practice privind navigația aeriană și estimată  

- utilizarea hărților aeronautice  

Durată minimă obligatorie: 2 ore 

Proceduri operaționale 

- utilizarea documentației aeronautice ( AIP, NOTAM, coduri aeronautice, abrevieri )  

- proceduri preventive și de urgență, inclusiv măsuri ce trebuie luate pentru a evita condițiile meteorologice 

nefavorabile, zonele de turbulență, precum și alte situații de hazard operațional  

Durată minimă obligatorie: 1 ore 

Principii de zbor 

- principii de zbor aplicabile aeronavelor ultraușoare motorizate  

Durată minimă obligatorie: 1 ore 

Radiotelefonie 

- proceduri de radiotelefonie și frazeologie aplicabile operațiunilor VFR  

- acțiuni care trebuie întreprinse în cazul întreruperii comunicației  

Durată minimă obligatorie: 1 ore  
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Curs pregătire practică – reînnoire licență de pilot aeronave ultraușoare 

Întrerupere mai mare de 2 ani 

 

 

 

EX. Conținut Observații Nr. ieșiri Timp minim Timp total 

A 
 

Pregătire practică la sol - - - - 

A1 
 

Familiarizarea cu aeronava La sol - - 1:00 

A2 
 

Pregătirea pentru zbor. 
Activități după zbor. 

La sol - - 1:00 

B 
 

Pregătire practică în zbor - - - - 

B1 
 

Zbor în zonă  - maneabilități Dublă comandă 2 0:30 1:00 

B2 
 

Zborul la viteze mici, angajarea 
și scoaterea din angajare 

Dublă comandă 2 0:30 1:00 

B3 
 

Cazuri speciale simulate Dublă comandă 2 0:30 1:00 

B4 
 

Ture de pistă Dublă comandă 20 0:06 2:00 

 
TOTAL ZBOR : 

 
30 - 5:00 

 



 

Desfășurător pregătire practică 
Reînnoirea licenței de pilot aeronave ultraușoare - clasa avion ultraușor 

 

-Întrerupere mai mare de 2 ani- 
 

 

 

 

Elev :  

OPD: 

Reprezentant : 

Responsabil cu pregătirea : 

  

 



 

EX. 
Nr. 

ieșiri 
Timp minim 

exercițiu 
Timp total  

minim 
Total 

efectuat 
ZBORURI EFECTUATE 

Data / Durata /Starturi /Nume instructor /Semnătura 

A1 
 

- - 1:00   

A2 
 

- - 1:00   

B1 
 

2 0:30 1:00   

B2 
 

2 0:30 1:00   

B3 2 0.30 
 

1:00 
 

  

B4 20 0:06 
 

2:00 
 

  

TO
TA

L 
ZB

O
R

: 
 26 - 5:00 

 Verificat responsabil cu pregătirea: 
Nume, prenume și semnătură 


