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Decizia  nr. 79 din 06.03.2023 
 
 

Lista lectorilor cursurilor de calificare instructor şi pilot tandem,AUN, clasa parapantă 
 

 
În conformitate cu hotărârile AG AZLR din 25.02.2023, cu cerinţele OM 630/2007 RACR LPAN AUN  2110, 2170  

şi a competenţelor delegate  de AACR cu privire la pregătirea personalului aeronautic civil navigant pe  domeniul AUN, 

clasa parapanta, pentru păstrarea şi creşterea calităţii actului educaţional, lista lectorilor acreditaţi de AZLR să desfăşoare 

pregătire teoretică în vederea obţinerii calificărilor de pilot tandem şi instructor AUN, clasa parapanta sunt următorii: 

1. Malaxa Albert - lector Legislaţie; 

2. Bora Ioan Ovidiu -  lector Meteorologie, Principii de zbor; 

3. Urdea Radu - Lector Proceduri Operaţionale: 

4. Trifan Vasile - Lector Performanţe Umane: 

5. Szutor Zsigmond – Lector Navigatie, Performanţe de zbor şi planificarea zborului: 

6. Ciuhandu Alex – Lector Metodologia zborului în tandem, Metodologia instruirii: 

7. Robert Gyorgy -  Lector Cunoaşterea aeronavei, Metodologia zborului în tandem: 

8. Pisică Daniel -  Lector Metodologia instruirii, Pedagogie, Metodica predării; 

9. Ferencz Istvan – Lector Meteorologie, Cunoaşterea aeronavei; 

10. Popa Valentin Ioan -  Lector Legislaţie, Met. zborului în tandem, Met. Instruirii, Psihologie; 

11.  Danciu Adrian SSAVC – Lector Navigaţie, Performanţe de zbor şi planificarea zborului 

 

Aceasta lista a fost întocmită în baza activităţii de instruire  din ultimii 5  ani de către instructorii nominalizaţi, şi 

activitatea de predare teoretică desfasurată în cadrul cursurilor de calificare pilot tandem şi instructor AUN, clasa 

parapanta, organizate de către AZLR şi aprobată in AG AZLR din data de 25.02.2023. 

Lista lectorilor va fi updatată anual cu instructori care desfăşoară activitate susţinută de instruire, şi predare 

teoretică, au minim 3 elevi licentiaţi în ultimii 5 ani, şi prezintă o solicitare autorităţii delegate de certificare cu planul de 

lecţie pentru discplinele la care doresc să fie lectori. 

 Cererea se adresează Comisiei de Pregatire,  lista  actualizată fiind aprobată în Adunarea Generală a AZLR.  
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