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Decizia nr. 67 din 17.03.2021

In baza legislatiei aeronautice in vigoare si a hotararilor Consiliului Director al
AZLR, calendarul examinarilor ordinare, teoretice si practice organizate de AZLR in
vederea eliberarii licentelor de pilot ultrausoare clasa parapanta pentru anul 2021 este
urmatorul:
● 19 aprilie - 21 aprilie 2021 Bunloc Brasov
● 24 mai - 26 mai 2021 Clopotiva Hunedoara
● 06 septembrie - 08 septembrie 2021 Bunloc Brasov
● 04 octombrie - 06 octombrie 2021 Clopotiva Hunedoara

Aceste sesiuni de examinare teoretica si practica sunt organizate GRATUIT de
catre AZLR persoanele participante avand obligatia sa anunte organizatorii cu minim 5
zile inainte, sa se prezinte cu dosarul de licenta intocmit si semnat corespunzator
conform reglementarilor aeronautice in vigoare, si cu echipamentul de zbor
corespunzator nivelului de licentiere solicitat in conditii optime de zbor.
Fiecare candidat are dreptul la o singura examinare teoretica si practica gratuita.
In situatia in care acesta nu promoveaza examenele sau nu se prezinta dupa ce a
rezervat locul disponibil poate opta pentru sesiunile extraordinare

In afara acestor sesiuni obligatorii de examinare instructorii /scolile de zbor
/cluburile si asociatile de profil pot solicita pe tot parcursul anului sesiuni extraordinare
de examinare care se vor desfasura in locatile stabilite de solicitant.
Conditiile in care se organizeaza si se desfasoara aceste sesiuni extraordinare
sunt,cele stipulate in Anexa 5, procedura de examinare,un numar de minim 7 elevi
piloti/piloti, participanti la examinare,si o locatie de zbor corespunzatoare desfasurarii
programului de examinare practica care sa ofere candidatilor posibilitatea executarii
temelor necesare in functie de nivelul de licenta solicitat si sa respecte normele de
siguranta si securitatea zborului in domeniu.
Organizatorii acestor sesiuni extraordinare vor asigura inspectorilor examinatori
delegati de catre AZLR, deplasarea, cazarea si masa in conditii decente, plata
prestatiei examinatorilor efectuandu-se in conformitate cu planul tarifar din decizia nr
51/ 13.03.2019 publicat pe siteul oficial www.azlr.ro
Solicitarea in vederea organizarii unei sesiuni extraordinare de examinare in
vederea eliberarii licentelor de pilot /pilot de tandem/ instructor de aeronave ultrausoare
clasa parapanta se trimite in scris sau pe mailul asociatiei cu minim 15 de zile inainte de
data solicitata, mentionandu-se programul numarul participantilor si locatia examinarii si
nu se poate organiza la mai putin de doua saptamani distanta de o sesiune ordinara
programata.
Pana la ridicarea tuturor restrictiilor autoritatilor romane cu privire la situatia
creata de virusul SARS-COV2, pentru organizarea si desfasurarea sesiunilor ordinare
si extraordinare se vor aplica prevederile deciziei nr. 50/2019 si ale deciziei nr.64/ 2020.
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