
 

 
 

 

 
 
  

PROCES VERBAL 
 

incheiat azi 19.12.2011 in urma sedintei  ordinare a Consiliului Director al 
AZLR, convocata de presedintele AZLR,  in conformitate cu statutul  si 
regulamentul  de ordine interioara al asociatiei. 
 
Membrii ai CD prezenti: 
Valentin Ioan Popa 
Ferencz Istvan 
 
Avand in vedere prevederile regulamentelor asociatiei , prezenta a 2 membrii 
declara statutara aceasta sedinta.  
 
Ordinea de zi propusa este: 
- analiza situatiei curente 
- analiza delegari examinare, inspectori si a corpului de examinatori pe 2011 
- analiza situatie rapoarte accidente 2011 
- analiza situatiei comisiilor 
- decizii asupra problemelor legate de solicitari echivalare licente straine 
- probleme diverse 
- program de actiune pe primul trimestru 2012 
 

Membrii CD sunt de accord in unanimitate cu ordinea de zi propusa. 
Se trece la dezbaterea pe puncte a ordinii de zi. La analiza situatiei curente s-a 
aratat faptul ca la nivelul CD este imposibil desfasurarea activitatii curente 
datorita indisponibilitatii tuturor membrilor  pe intreg parcursul anului, datorita 
problemelor de ordin personal.  Avand in vedere necesitatea unor sedinte 
ordinare regulate,  datorita volumului important de decizii de luat pe parcursul 
anului si luand in considerare ca la aceasta ora munca se face in regim de 
voluntariat se vor desfasura discutii particulare pentru a se stabili modalitati de 
imbunatatire si remediere a situatiei, iar in cazul in care va fi imposibil 
remedierea situatiei, propunerea catre Adunarea Generala a  schimbarii 
persoanelor care nu reusesc sa efectueze activitatea curenta si inlocuire 
acestora cu oameni cu disponibilitate mare. 

S-a propus pentru imbunatatirea si transparenta decizionala sa se treaca 
la modificari aduse Statutului AZLR si a ROI, cele mai importante puncte fiind 
marirea numarului de membrii ai CD ( cresterea numarului de la 3 la 5, 
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adaugarea presedintelui comisiei de teorie + a unui reprezentant direct al pilotilor 
ales de AG), modificarea atributilor comisiilor de specialitate etc..  

Toate aceste propuneri vor fi supuse votului Adunarii Generale a AZLR 
din anul 2012. 

S-a trecut la analiza activitatii examinatorilor AZLR in anul 2011.  In urma 
acestei analize s-a constatat faptul ca doar 9 instructori examinatori si-au 
indeplinit atributiile pe care si le-au asumat in mod voluntar la inceputul  lunii mai 
2011.  

Acestia sunt: Szutorz Zsigmond, Sarig Istvan, Agafiu Florian, Miclea 
Adrian , Galcescu Sebastian, Izvoranu Danut, Iovan Liviu, Ferencz Istvan si 
Valentin Popa 

Avand in vedere activitatea acestora in 2011 doar persoanele mai sus 
numite vor indeplini functia de inspector examinator al AZLR pentru anul 2012  

Pentru anul 2012 presedintele comisiei de teorie va  fi obligatoriu coptat 
ca examinator si va indeplini si atributiile de inspector sef in vederea delegarii, 
inspectorilor examinatori in teritoriu   

Ceilalti instructori cu licenta in termen de valabilitate care doresc sa 
desfasoare activitati de inspectie  pentru siguranta si securitatea zborului in 
cadrul AZLR, vor putea sa o faca in urma unei solicitari in acest sens catre 
autoritatea de certificare, in conditiile legii. 

Numirile pentru pozitiile de inspector examinator si inspector de siguranta 
zborului se vor face prin decizie a presedintelui AZLR dupa data de 1 ianuarie 
2012. 

Pentru imbunatatirea  activitatii de examinare in anul 2012 se va efectua 
un desfasurator  lunar al sesiunilor de examinare la solicitarea instrucorilor din 
teritoriu, dar obligatoriu o examinare pe luna ( in cazul in care intr-o luna nu 
exista nici o solicitare de examinare, se va organiza obligatoriu una in una din 
locatiile Brasov, sau Sibiu). 

Pana la data de 10 ianuarie 2012 se vor posta pe siteul www.azlr.ro setul 
complet de intrebari  pentru clasa parapanta( 1000) in conformitate cu legislatia 
aeroanutica in vigoare. Pana la data de 1 februarie acestea vor fi suspuse 
dezbaterii publice urmand ca dupa aceasta data ele sa constituie baza finala de 
examinare pentru intreg anul 2012. 

Incepand din 2012 prima examinare a solicItantilor de licenta pt aeronave 
ultrausoare este GRATUITA, dar reexaminarea se va plati in cuantum ce va fi 
hotarat prin AG. 

 
In ceea ce priveste situatia accidentelor din 2011, rapoartele finale ale 

acestora si sanctiunile aferente vor fi aduse la cunostinta celor implicati pana cel 
tarziu in data 10 ianuarie 2012, urmand a se putea vizualiza in conditiile legii pe 
siteul www.azlr.ro 

Pentru cei care au incalcat legislatia aeronautica in vigoare in cadrul 
concursului XC Contest 2011, s-a hotarat de catre CD , in urma sesizarilor 
inspectorilor de zbor, ca persoanele implicate sa efectueze un program de 
pregatire cu un instructor ales de catre acestia care sa cuprinda 10 ore de 
legislatie si 10 ore de navigatie, urmand ca la finalizarea acestuia sa primeasca 
din partea respectivilor instructor fisa de pregatire teoretica unde sa fie 
consemnate sub semnatura orele desfasurate. In urma finalizarii acestei pregatiri 
persoanele in cauza se vor prezenta si vor sustine o examinare in una din 
locatiile stabilite in planul anual de examinare la aceste 2 discipline studiate. 
Termenul limita pentru indeplinirea acestor sanctiuni este data de 1 mai 2012, 
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nerespectarea acestei dispozitii atragand dupa sine suspendarea licentei de pilot 
pentru urmatoarele 6 luni din anul 2012. 

 
In ceea ce priveste XC Contest 2012, pentru evitarea suspendarii 

activitatilor de zbor sau inchiderea unor zone de zbor, se vor purta discutii cu 
organizatorii in privinta introducerii in regulament a unor dispozitii legale ( 
respectarea legislatiei aeronautice in domeniu si a navigatiei , obligativitatea 
detinerii licentei de pilot in termen de valabilitate pentru clasa la care se 
concureaza) 
   

Pt imbunatatirea activitatilor comisiilor de specialitate se va incerca 
completarea acestora cu mai multi membrii astfel incat sa se poata desfasura 
activitatea propusa 
Membrii care vor completa componenta comisiilor de specialitate vor fi numiti 
prin decizie a presedintelui AZLR. 
 

In ceea ce priveste echivalarea unor licente/ calificari  obtinute in alte state, s-
a hotarat ca dosarul sa contina  obligatoriu urmatoarele documente: 

- cerere cf cu legislatia aeronautica in vigoare  
- declaratie medicala 
- programul de pregatire teoretic si practic, la sol si in zbor,  desfasurat de 

solicitant in vederea obtinerii calificarii aferente ,copie dupa original, 
precum si  traducere legalizata 

- testele de examinare teoretica si programul de examinare practica 
sustinut in vederea obtinerii calificarii aferente,  copie dupa original 
precum si traducere legalizata 

- carnet de zbor, traducere legalizata 
- copii legalizate dupa licentele si calificarile obtinute in strainatate 
- copie CI 
- taxa aferenta licentiere  

In urma analizarii dosarelor , comisia de teorie va intocmi programul de 
completare a pregatirii pentru calificarea solicitata in functie de diferentele 
legale de program de pregatire Dupa finalizarea programului de pregatire 
stabilit solicitantul va sustine un examen de echivalare in conformitate cu 
legislatia aeronautica romana in vigoare. 
Termenul limita pentru depunerea dosarelor de echivalare este de 45 de zile 
de la obtinerea calificarii. 
  

La capitolul probleme diverse s-a discutat  despre realizarea unor 
legitimatii de inspector in conformitate cu normele legale in vigoare , urmand 
ca aceste legitimatii sa fie sub forma de carduri cu 1 an termen de valabilitate. 
S-a discutat oportunitatea, in functie de solicitari a continuarii programului de 
pregatire in domeniul legislatiei si navigatiei desfasurat in acest an, si 
completarea acestuia cu elemente de aerodinamica, securitatea zborului si 
meteo pentru anul 2012.  

CD al AZLR va face propuneri AG pentru stabilirea unui sistem de taxe de 
licentiere etc, differentiate in functie de statutul solicitantului, care sa 
avantajeze persoanele care sunt membrii AZLR sau membrii ai unor cluburi si 
asociatii de profil. 



In ceea ce priveste procedura de autorizare a scolilor de zbor , ea va fi 
postata pe siteul www.azlr.ro pana la data de 10 ianuarie 2012, unde va fi 
supusa dezbaterii publice urmand ca inceperea autorizarii sa se efectueze de 
la data de 01.02.2012 

 
S-a propus ca  sa se desfasoare in data de 14 ianuarie 2012 la Sibiu / 

Brasov, o intalnire cu instructorii AZLR unde se vor discuta toate problemele 
legate de activitatea de instruire si examinare ce se va desfasura in anul 
2012. 

 
Avand in vedere indeplinirea tuturor chestiunilor statutare s-a propus ca 

data desfasurarii Adunarii Generale sa fie 18 februarie 2012. 
In urma celor mentionate mai sus subsemnatii Ferencz Istvan si Valentin 
Popa in calitate de membrii alesi ai Consiliului Director  de catre AG a AZLR , 
am votat favorabil,  in unanimitate problemele discutate, si declaram ca 
suntem de acord si in consens drept pentru care semnam in continuare 
 
 Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare originale,  
prevederile lui urmand a fi comunicate organelor abilitate din domeniul 
aeronautic 
 
 
Ferencz  Istvan                                                         Popa Valentin Ioan 
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