Curs pregatire initiala de baza controlor de
trafic aerian (CTA-basic)
Data anunt: 21.08.2018
Inscrierile se fac pana pe data de: 25.09.2018
Data incepere curs: 15.10.2018 sub rezerva completarii numarului minim de cursanti
Conditii inscriere:
•
•

varsta minima 18 ani;
diploma de bacalaureat

Documente necesare pentru inscrierea la curs:
•
•
•
•
•
•

Copie diploma de bacalaureat;
Formular de inscriere - Descarca.
Copie CI/BI
Copie certificat de nastere
4 poze tip buletin
Optional – copie diploma/certificat limba engleza minim nivel B2 recunoscut
international (ex: Cambridge)

Conditii de incepere a cursului:
•
•

•

Conformare cu Indicii cadrului de performanta rezultati in urma sustinerii
TESTULUI de SELECTIE pe baza abilitatilor
Nivel de cunostinte limba engleza B2 recunoscut prin diploma/certificat la nivel
international (ex:Cambridge) sau indeplinire echivalent nivel B2 in urma testarii
cunostintelor de limba engleza.
Certificat medical clasa 3
*Toate documentele se depun la registratura SSAvC.

Pret: 5900 EURO

* NU Sunt incluse taxe test de selectie, vizita medicala.

In vederea obtinerii licentei CTA stagiar, este necesar si un curs de calificare (rating),
ulterior cursului Basic. Cursul de calificare se va stabili ulterior, tinandu-se cont si de
optiunile si competentele cursantilor.

Pentru inscriere va rugam contactati-ne la:
•
•
•

e-mail: info@aviationacademy.ro
tel: 021 233.16.38
021 233.18.20

sau va asteptam la sediul nostru din str. Gratioasa, nr. 13, sector 1, Bucuresti
de luni pana vineri intre orele 08:00 – 14:00.

Testul de selectie
•
•

Test de verificare a cunostintelor de limba engleza pentru persoanele care nu
detin/depun certificat recunoscut international nivel minim B2.
TEST SELECTIE pe baza abilitatilor.

Testul de selectie va avea loc in data de 28.09.2018
Programarea la testare se va face ulerior inscrierii.( Veti fi contactati in vederea
programarii la testare. Luati in considerare ca ,de exemplu daca sunt multi candidati
inscrisi, programarea la testare poate fi mutata si in 01.05 sau 08.10.2018 )
Pret test selectie: 63 EURO (modul de plata va fi comunicat in momentul programarii la
testare)
Selectia va consta din multiple teste prin care se creioneaza nivelul abilitatilor persoanelor
doritoare sa inceapa o pregatire in vederea obtinerii unei licente de controlor de trafic
aerian si totodata stabilirea unui cadru initial de performanta. Acest cadru de performanta
va fi folosit de SSAvC pentru acceptarea inceperii pregatirii si pentru stabilirea unei
ierarhizari a celor testati in cazul in care este necesar.
(Indicii cadrului de performanta nu repreznta note, ci niste valori de incadrare a
performantelor persoanelor testate, in functie de anumite criterii de performanta cerute
sau rezultate din evolutia altor persoane testate, adica prin comparatie cu un anumit
procentaj sau alte persoane care au sustinut testele. Grupuri tinta pot fi deja controlori de

trafic aerian, controlori de trafic aerian in pregatire sau orice alt grup tinta considerat
relevant de firma care asigura testarea)
In cazul testului la limba engleza este necesar indeplinirea echivalentului nivelului B2.
Testele pot fi pe hartie, pe calculator, oral, etc.

Testele de abilitati in ansamblul lor verifica nivelul unor abilitati si caracteristici specifice
considerate necesare in profesia de CTA, cum ar fi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abilitatea de a face calcule matematice mental;
abilităţi de a îndeplini simultan mai multe sarcini;
abilităţi de a lua rapid decizii corecte;
gândire rapidă;
memorie foarte bună;
orientare şi vedere în spaţiu foarte bună;
să poată lucra corespunzător în condiţii de stres, să aibă capacitate mare de
adaptare la situaţii diverse;
rezistenta la stres, la oboseala psihica, plictiseala;
toleranta la impactul factorilor externi asupra performantei;
minimizarea impactului emotional in timpul efectuarii sarcinilor curente;
capacitatea de a accepta critici;
spirit de lucru în echipă;
respectul fata de reguli si autoritati din domeniul aviatic;
acuitate vizuală şi auditivă foarte bună.
să poată lucra în schimburi (ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale,
etc.);

Date si informatii privind organizarea cursului si a testarii.
In data de 14.09.2018 ora 16.00 va asteptam la sediul nostru din str. Gratioasa, nr. 13,
sector 1, Bucuresti, la o sesiune de informare (briefing) privind informatii referitoare la
organizarea, desfasurarea , testarii si a cursului.
In vederea participarii si asigurarii unui loc la aceasta sesiune de informare gratuita,
contactati-ne la:
•
•
•

e-mail: info@aviationacademy.ro
tel: 021 233.16.38
021 233.18.20

