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Decizia  nr. 80 din 06.03.2023 

 

 Având în vedere hotărârile AG AZLR din 25.02.2023, evoluţia monedei naţionale în 

ultimii 10 ani şi devalorizarea monetară, pentru păstrarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor 

delegate pe domeniul AUN la un nivel care să asigure remunerarea personalului tehnic implicat 

în aceste activităţi, se actualizează  tarifele serviciilor prestate către terţi  

 Astfel nivelul cotizaţiei anuale plătită de membrii AZLR  şi tarifele percepute în cazul prestărilor 

de servicii oferite terţilor sunt următoarele: 

 

Cotizaţie pilot nemotorizate 100 lei/an 

Cotizaţie pilot tandem nemotorizate 200 lei/an 

Cotizaţie instructor nemotorizate 200 lei/an 

Taxă eliberare/revalidare/reînoire licenţă pilot/pilot 

tandem/instructor AUN 

500 lei/doc 

Taxă eliberare IPPI Card* 150 lei/doc 

Curs obţinere calificare tandem parapantă** 4000 lei/pers 

Curs obţinere calificare instructor parapantă**** 5000 lei/pers 

Eliberare certificate de identificare AUN  1000 lei/doc 

Taxă  aprobare /procesare /verificare dosar omologare AUN 1500 lei/doc 

Taxă echivalare licenţă străină 1000 lei/doc 

Taxă urgenţă emitere licenţă pilot/pilot tandem/instructor AUN 250 lei/doc 

Taxă urgenţă emitere IPPI Card 250 lei/doc 

Taxă emitere duplicat document pierdut 200 lei/doc 

Examinare extraordinară suplimentară pilot, tandem sau instructor 400 lei/zi/pers 



Taxă eliberare alte documente 100 lei/doc 

Taxă  prelucrare documente online revalidare licenţă pilot, pilot 

tandem, instructor AUN 

150 lei/doc 

Taxă  prelucrare documente online reînoire licenţă pilot, pilot 

tandem, instructor AUN 

300 lei/doc 

Taxă supraveghere curs calificare organizat de terţi 1000 lei/zi 

 

În cazul cursurilor în vederea obţinerii calificărilor aferente domeniului AUN, solicitate în afara celor 

stabilite prin prezentul document, organizatorul acestora va stabilii înainte de începerea înscrierilor 

cuantumul costurilor care să asigure desfăşurarea corespunzătoare a orelor de pregătire teoretică şi 

practică precum şi asigurarea  cheltuielilor lectorilor şi examinatorilor. 

*       membrii AZLR cu cotizaţia plătită la zi beneficiază de o reducere de  100% 

**      membrii AZLR  cu o vechime de minim 2 ani şi cu cotizaţia plătită la zi   

          beneficiază de o reducere de  10% 

***     membrii AZLR  cu o vechime de minim 2 ani şi cu cotizaţia plătită la zi  

          beneficiază de o reducere de  10%                                                                                                                               

AZLR va efectua demersurile necesare pe lângă AACR  pentru actualizarea acestora conform legislaţiei  

în vigoare. 

  

 

Valentin Ioan Popa 
Preşedinte AZLR                                                                                                    

                                                                                               


