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CERERE ȘI RAPORTARE PENTRU EVALUAREA COMPETENTEI FI(B) 
(APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE FI(B) ASSESSMENT OF COMPETENCE) 

Prin prezenta, solicit eliberarea unui certificat de instructor de zbor pentru baloane FI(B) în conformitate cu anexa III 
(partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395.  
(I hereby apply for the issue of a flight instructor certificate for balloons (FI(B)) in accordance with Annex III (Part-
BFCL) to Regulation (EU) 2018/395) 

1 Datele personale ale solicitantului (Applicant’s personal particulars): 

Nume (last name): Prenume (First name): 

Data nașterii (Date of birth): Telefon (Telephone): Email: 

Adresă (Address): Țara (Country): 

Data (Date): Semnatura aplicantului (Signature): 

2 Detaliile licenței (Licence details) 

Numărul licenței (BPL) (Licence number): 

Extensii de clasă:  
(Class extension(s)) 
(bifați după caz) 

 
             Baloane cu aer cald (Hot-air balloons)/Grupele (Groups):         A          B          C          D 

             Baloane cu gaz (Gas balloons) 

             Dirijabile cu aer cald (Hot-air airships) 

Privilegii aditionale: 
(Additional privileges) 

 
             Calificare de zbor cu baloane captive (Tethered hot-air balloon flight rating) 

             Calificarea de zbor pe timp de noapte (Night rating) 

  2a Certificatul medical al solicitantului (Applicant’s medical certificate) 
Statul emitent (State of Issue): Clasa certificatului medical deținut: 

 (Class of Medical Certificate held) 
Data expirării (Expiry Date): 

3 Experiența de zbor la intrarea în curs (Pre-course flying experience) 
 Baloane cu aer cald  

(Hot-air balloon) 
Baloane cu gas 
(Gas balloon) 

Dirijabil cu aer cald 
(Hot-air airship) 

Ore PIC (PIC hours):    

Total ore (Total hours):    
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4 Evaluarea premergătoare (Pre-entry assessment) 

Îl recomand pe (I recommend) …………………………………………………………………….. pentru cursul FI(S) (for the FI(S) course). 

Numele ATO/DTO: 
(Name of ATO/DTO) 

Data examenului de intrare în curs: 
(Date of pre-entry assessment) 

Numele (cu majuscule) șefuli activității de pregătire din cadrul ATO/DTO (Name (capital letters) of HT of the ATO/DTO): 

Numele (cu majuscule), numărul licenței și semnătura FI(S) care efectuează evaluarea zborului (dacă este cazul): 
(Name (capital letters), licence number and signature of the FI(S) conducting the flight assessment (if applicable)) 

5 Declarația ATO/DTO (Declaration by the ATO/DTO) 

Certificam faptul că (I certify that) ..............................................................................a finalizat în mod satisfăcător un 
curs de pregatire aprobat pentru certificatul de FI(B) în conformitate cu programa relevantă (has satisfactorily 
completed an approved course of training for the FI(B) certificate in accordance with the relevant syllabus). 

Ore de zbor efectuate în cadrul cursului: 
(Flying hours during the course) 

Numărul de lansări în cadrul cursului: 
(Take-offs during the course) 

Numele șefului activității de pregătire (Name(s) of HT): 

Semnătură (Signature): 

Numele ATO/DTO (Name of ATO/DTO): 

SE VA COMPLETA DE EXAMINATOR 
FROM HERE TO BE COMPLETED BY THE EXAMINER 

6 Rezultatul evaluării competenței (Result of the assessment of competence) 

Examen teoretic oral: 
(Oral theoretical 
knowledge examination) 

Promovat 
(Passed) 
Promovat partial 
(Partially passed)   
Nepromovat 
(Failed) 

 
Examinarea practică: 
(Practical part) 

Promovat 
(Passed) 
Promovat partial           
(Partially passed)   
Nepromovat 
(Failed) 

Motive și detalii în caz de nepromovare sau de promovare parțială/altele observații, după caz: 
(Reasons and details in case of fail or partial pass/other remarks as necessary)  
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În cazul 
nepromovării bifați 
cazul care se aplică: 

(In case off Fail tick 
as applicable) 

         Recomand pregătire suplimentară a sol înaintea retestării. 
         (I recommend further ground training before retest) 

         Recomand pregătire suplimentară in zbor cu instructor, înaintea retestării. 
         (I recommend further flight training with an FI(S) before retest.) 

  Nu consider necesară o pregătire suplimentară, teoretică sau în zbor, înainte de retestare. 
  (I do not consider further flight or theoretical instruction necessary before retest) 

Subsemnatul, in calitate de examinator (I, the undersigning examiner): 

- am primit informații de la solicitant cu privire la experiența și instruirea lui și am constatat că experiența și instruirea respectă 
cerințele aplicabile din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 (have received information from the applicant 
regarding their experience and instruction, and found that experience and instruction comply with the applicable 
requirements of Annex III (Part-BFCL) to Regulation (EU) 2018/395); 

- confirm că toate manevrele și exercițiile necesare au fost finalizate, cu excepția cazului în care se specifică altfel mai sus, în caz 
de nepromovare sau de promovare parțială (confirm that all the required manoeuvres and exercises have been completed, 
unless specified otherwise above in the case of fail or partial pass); 

- după caz, am revizuit și aplicat procedurile și cerințele naționale ale autorității competente a solicitantului, care diferă de 
autoritatea competentă care a eliberat certificatul meu de examinator. (where applicable, have reviewed and applied the 
national procedures and requirements of the applicant’s   competent authority which is different from the competent authority 
that issued my        examiner certificate). 

Numărul certificatului de examinator: 
(Examiner’s certificate number) 

Numărul licenței examinatorului: 
(Examiner’s BPL number) 

Numele examinatorului: 
(Examiner’s name) 

Data și semnătura examinatorului: 
(Date and examiner’s signature) 

7 Anexe (Attachments) 

Raportul detaliat conform AMC2 BFCL.345 
(Detailed report as per AMC2 BFCL.345 to be attached) 

 

Copia documentelor de certificare FE (B) (în cazurile în care autoritatea competentă a solicitantului este diferită de 
autoritatea competentă a examinatorului) . 
(Copy of the FE(B) certificate in cases where the competent authority of the applicant is different from the competent 
authority of the examiner) 

 

Copia Certificatului de absolvire eliberat de ATO (și Copia certificatului ATO, numai pentru ATO certificate de alte MS). 
(Copy of Graduation Certificate issued by ATO Copy of the Part-FCL examiner certificate (not required for RO examiners)) 

 

Copia Certificatului Medical, conform partea MED, în termen de valabilitate. 
(Copy of the valid Part MED Medical Ceriticate) 

 

Copia carnetului de zbor. 
(Copy of flight records) 

 

Copia actului de identitate (carte de identitate sau pașaport). 
(Copy of Identity Card or Passport)  
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