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PREAMBUL
Prezentele Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă au fost elaborate în scopul de a
stabili instrucțiuni detaliate cu privire la modul de desfășurare a proceselor: de licențiere a
personalului navigant parașutist, de autorizare și supraveghere a organizațiilor de
pregătire parașutiști, de autorizare și supraveghere a entităților calificate.
REGULI DE AMENDARE
Prevederile prezentelor Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă se pot modifica prin
amendare sau prin emiterea unei noi ediții în cazul în care sunt necesare modificări care
afectează mai mult de 30% din conținutul acesteia.
Reguli de amendare:
1. Amendamentul sau ediția nouă procedurilor se aprobă numai prin Decizia
Directorului General al „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.
2. După primirea amendamentului aprobat în condițiile menționate la punct. 1, fiecare
deținător al procedurilor introduce noile pagini emise, va distruge paginile înlocuite
și completează corespunzător „Indexul amendamentelor”.
3. În cazul emiterii unei noi ediții, fiecare deținător al procedurilor ia măsurile necesare
pentru scoaterea din uz a ediției înlocuite.
4. Articolele amendate sunt evidențiate printr-o linie verticală la marginea textului.
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Capitolul 1. Generalități
1.1
Scop
Prezentul PIAC furnizează cerințe procedurale și de conformare pentru aplicarea Ordinului
OMT nr. 88/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P”
Licențierea personalului aeronautic navigant parașutist”.
1.2
Aplicabilitate
Procedura este aplicabilă tuturor persoanelor fizice și juridice care solicită:
(1)
obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței de parașutist, a calificărilor și autorizărilor
asociate;
(2)
conversia licențelor/calificărilor/autorizațiilor specifice de parașutist, emise de
autorități competente din alte state, în vederea desfășurării activităților de parașutism,
(3)
recunoașterea licențelor/calificărilor/autorizațiilor specifice de parașutist emise de
autorități competente din alte state,
(4)
obținerea/modificarea/reînnoirea autorizației de organizație de pregătire parașutiști,
(5)
obținerea/modificarea/reînnoirea autorizației de entitatea calificată.
1.3
Documente de referință
(1)
Ordonanța nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
(2)
Hotărârea Guvernului nr. 405/12.08.1993 privind înființarea Autorității Aeronautice
Civile Române cu toate modificările și completările ulterioare;
(3)
OMT nr. 88/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACRLPAN P” Licențierea personalului aeronautic navigant parașutist”.
1.4
Definiții, abrevieri, acronime
1.4.1. Definiții
1.4.1.1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Se folosesc definițiile din RACR-LPAN P:

Abilități. Utilizarea coerentă a bunei judecăți și a cunoștințelor, competențelor și
atitudinilor bine fundamentate pentru atingerea obiectivelor zborului/saltului.
Aprobat corespunzător. Aprobat de autoritatea de certificare/entitatea calificată.
Autoritate de stat. Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în
domeniul transporturilor.
Autoritate de certificare. Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
Autoritate competentă a altui stat. Organism care deține competențe de a emite la
nivel național licențele de parașutist.
Autorizare. Confirmarea dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile
prezentei reglementări, prin care se atestă capacitatea deținătorului de a desfășura
activitățile aeronautice civile menționate în acel document.
Autorizație. Documentul care certifică faptul că o organizație sau o persoană poate să
efectueze activități aeronautice de parașutism conform prezentei reglementări.
Calificare. Mențiunea înscrisă într-o licență care stabilește condițiile speciale și
privilegiile, obținute în baza absolvirii cursurilor/programelor specifice de pregătire
teoretică și practică în zbor/salt și promovării examenelor teoretice și practice.
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(9)

Categorie a licenței. Ierarhizarea, în cadrul licenței de parașutist, a diferitelor niveluri
de pregătire specifică și de experiență practică în zbor/salt.
(10) Certificare. Recunoașterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau un
echipament, o organizație sau o persoană se conformează cerințelor aplicabile, precum
și eliberarea unui certificat relevant care atestă această conformare; certificarea are ca
rezultat și conferirea de drepturi, potrivit reglementărilor în vigoare.
(11) Certificat medical corespunzător. Certificat în care este precizată aptitudinea de
zbor/salt, din punct de vedere medical.
(12) Competență. Cumulul de abilități, cunoștințe și aptitudini necesare pentru a executa o
sarcină la standardul prevăzut.
(13) Conversie. Emiterea unei licențe naționale, în baza unei licențe emise de un alt stat, ca
urmare a constatării de către autoritatea de certificare/entitatea calificată a îndeplinirii
tuturor condițiilor impuse prin RACR – LPAN P și prezentul PIAC.
(14) Credit. Recunoașterea experienței sau calificărilor anterioare.
(15) Entitate calificată. Organism (persoană juridică), autorizat de către autoritatea de
certificare, ce operează într-un mediu corespunzător și care efectuează în numele, sub
supravegherea, controlul și responsabilitatea autorității de certificare activități în scopul
aplicării prezentei reglementări. În cazul în care autoritatea de certificare autorizează o
entitate calificată, aceasta din urmă îndeplinește atribuțiile autorității de certificare,
pentru domeniile ce i-au fost delegate, așa cum sunt menționate în RACR – LPAN P.
(16) Formație. Grup de parașutiști alcătuit pe timpul căderii libere sau cu parașuta deschisă
(Lucru relativ în cădere liberă, Lucru relativ pe cupolă, Freefly, etc.)
(17) Parașuta. Echipament tehnic aeronautic destinat a fi utilizat pentru a întârzia căderea
unei/unor persoane, ca urmare a părăsirii unei aeronave aflate în zbor.
(18) Recunoaștere. Acceptarea unei licențe emise la nivelul unui alt stat de un organism
care deține competențe de a emite la nivel național licențe de parașutist, prin acordarea
de către autoritatea de certificare/ entitatea calificată a permisiunii de a exercita
privilegiile respectivei licențe, în condițiile stabilite prin RACR – LPAN P și prezentul
PIAC.
(19) Reînnoire. Procedeu administrativ, efectuat după ce o licență/calificare/autorizație a
expirat, prin care se confirmă privilegiile licenței/calificării/autorizației respective pentru o
nouă perioadă, specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din reglementările aplicabile.
(20) Revalidare. Procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei
licențe/calificări/autorizații, prin care se permite deținătorului continuarea exercitării
privilegiilor licenței/calificării/autorizației respective pentru o perioadă specificată, în
urma îndeplinirii cerințelor din reglementările aplicabile.
(21) Sistem de calitate. Acea parte a sistemului de management al organizației, orientată
către obținerea rezultatelor planificate, în raport cu obiectivele calității, pentru
satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților interesate.
(22) Test de îndemânare. Examinarea practică prin care se face demonstrarea îndemânării
în vederea obținerii unei licențe sau a unei calificări/autorizații.
(23) Tip de parașută. Diferențierea parașutelor în funcție de caracteristicile constructive de
bază (forma voalurii, principiul de funcționare, modul de pilotare).
(24) Verificarea competenței. Examinarea practică prin care se face demonstrarea
îndemânării în vederea revalidării sau reînnoirii unei licențe/calificări/autorizații.
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1.4.1.2.
Sunt acceptate în calitate de „certificat medical corespunzător” certificatele
medicale (Certificat Medical Clasa 1, Clasa 2, Certificat medical LAPL) emise în conformitate
cu standardele ICAO sau cu cerințele specificate în Anexa IV la Regulamentul (UE) Nr.
1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurile
administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului sau declarația medicală pentru
desfășurarea salturilor cu parașuta, conform Anexei 1 din RACR-LPAN P, care se poate
descărca de pe site-ul autorității de certificare/entității calificate.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Aptitudinea medicală, care cuprinde aptitudinea fizică și aptitudinea mentală,
presupune că parașutistul nu suferă de nicio boală sau handicap care să-l împiedice săși îndeplinească atribuțiile/funcțiile specifice tipului de activitate pe care o exercită.
Certificatul medical clasa 1 include privilegiile și valabilitatea pentru clasa 2.
Valabilitatea certificatelor medicale este determinată de vârsta solicitantului și de clasa
de certificat medical cerută, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE Nr.
1178/2011/Partea MED.
Certificarea medicală efectuată conform prevederilor Anexei 1 din RACR-LPAN P, are
valabilitatea 2 ani.
Declarația medicală prevăzută în Anexa 2 din RACR-LPAN P se completează, de
către deținătorii de licențe de parașutist emise în alte state, la momentul solicitării
recunoașterii licenței de parașutist deținute. În situația desfășurării activității de salturi
cu parașuta în mai multe locații de pe teritoriul României, organizatorul respectivei
activități de zbor/salt poate solicita completarea unei noi declarații în situația în care
consideră că este necesar.

1.4.1.3.
Pentru obținerea/deținerea calificării superioare de instructor și a autorizației de
tandem este necesar cel puțin un Certificat Medical Clasa 2.
1.4.2. Acronime
Atunci când sunt folosite, acronimele de mai jos au următorul înțeles:
(1) AFF
- Cădere liberă accelerată (Accelerated FreeFall)
(2) AME
- Medic examinator autorizat (Authorised Medical Examiner)
(3) CMO
- Conținut minim obligatoriu
(4) EASA
- Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (European Aviation Safety
Agency)
(5) FAI
- Federația Aeronautică Internațională
(6) IAD
- Deschidere asistată de instructor (Instructor-Assisted Deployment)
(7) ICAO
- Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation
Organisation)
(8) LRCL
- Lucru relativ în cădere liberă
(9) LRC
- Lucru relativ pe cupolă
(10) OPA
- Organizație de pregătire autorizată
(11) SL
- Deschidere automată (Static Line)
(12) TPR
- Timp de pregătire recomandat
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CAPITOLUL 2. LICENȚIEREA PARAȘUTIȘTILOR
2.0. Generalități
(1)
Efectuarea programelor de pregătire teoretică și practică de către un solicitant de
obținere licență de parașutist/calificare superioară/autorizație specifică, este
consemnată de instructorul supraveghetor în fișa personală de urmărire (evoluție) a
acestuia.
Această fișă personală de urmărire a evoluției este un document eliberat de OPA, este
inclusă în dosarul personal al cursantului și este transmisibilă în situația transferului la
o altă organizație de pregătire pentru continuarea unui program de pregătire teoretică
și/sau practică. Modelul fișei personale de urmărire a evoluției unui cursant este
prezentat în Anexa 7.
(2)
Experiența de zbor/salt a unui elev parașutist/parașutist licențiat este recunoscută în
baza carnetului de zbor/salt/document de evidenţă a salturilor completat la zi și
certificat de persoana fizică sau juridică unde și-a desfășurat activitatea și de
instructorul de zbor/salt atunci când este cazul. Modelul carnetului de zbor/salt, cu
instrucțiunile de completare corespunzătoare, este prezentat în Anexa 2. Se poate
utiliza un alt model de carnet de zbor/salt/document de evidență a salturilor cu condiția
ca acesta să conțină cel puțin informațiile prezentate în Anexa 2
(3)
Căderea liberă efectuată de un elev parașutist pe timpul instruirii unui salt în Tandem
cu un instructor nu este considerată cădere liberă individuală și nu se totalizează la
timpul total de cădere liberă necesar îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3.2.3 (1) (c) și
3.3.3 (1) (c) din RACR-LPAN P.
(4)
Carnetele de zbor/salt emise în baza RACR-LPAN P ediția 01/2006 sunt valabile până
la completarea în totalitate. Pentru titularii de licențe emise de autorități competente
ale altor state și care posedă un carnet de zbor/salt/document de evidență a salturilor,
atunci când solicită conversia licenței de parașutist nu este necesar a schimba
carnetul de zbor/salt/document de evidență a salturilor deținut, dacă acel carnet de
zbor/salt/document de evidență a salturilor conține minimum rubricile aflate în modelul
prezentat în Anexa 2 și are toate certificările la zi.
(5)
Carnetul de zbor/salt și-l poate face orice parașutist, conform modelului prezentat în
Anexa 2, cu obligativitatea conținerii tuturor filelor din model, numărul filelor cu
evidența salturilor fiind nelimitat.
(6)
Consimțământul părinților sau al tutorilor, specificat în art. 2.4 (5) (b) din RACR-LPAN
P, reprezintă o declarație notarială autentificată, din care reiese acordul acestora ca
minorul să desfășoare activitate de zbor/salt cu parașuta. Un exemplar al declarației
se păstrează în dosarul parașutistului respectiv.
(7)
Existența unui certificat medical corespunzător și a unui carnet de zbor/salt sunt
obligatorii elevului parașutist și pe perioada în care acesta desfășoară salturi prin
metoda în sistem dual – tandem, cu un instructor autorizat corespunzător, în vederea
obținerii licenței de parașutist.
2.1. Obținerea licenței de parașutist categoria Ro
Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs de pregătire teoretică și practică specifică, la
sol și în zbor/salt, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul
deținător al calificării superioare de instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul
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respectiv (teoretic și practic). Modelele certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire
teoretică și practică sunt prezentate în Anexele 3 și 4.
2.1.1. Pregătirea teoretică specifică
Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de parașutist, cu o durată
minimă recomandată de 40 de ore, cuprinde următoarele discipline:
(1) Legislație aeronautică și Reglementări - CMO:
(i) reguli și reglementări relevante pentru deținătorul unei licențe de parașutist
specificate în:
(a) Convenția privind aviația civilă internaţională (OACI)
(a)1 înființarea Organizației Aviației Civile Internaționale
(a)2 anexa 1- cerințe medicale
(b) Codul Aerian al României
(b)1 prevederi generale, termeni și definiții
(b)2 administrarea aviației civile
(b)3 naționalitatea și înmatricularea aeronavelor civile
(b)4 aerodromurile civile
(b)5 personalul aeronautic civil
(b)6 siguranța și securitatea aviației civile
(b)7 investigația privind siguranța aviației civile
(b)8 sancțiuni
(ii) Reglementările aplicabile în vigoare privind Regulile Aerului
(a) definiții
(b) reguli generale-minimele VMC de vizibilitate și distanță față de nori
(iii) Manualul de instruire și procedurile operaționale ale organizației de pregătire
(a) programele de pregătire teoretică și practică în zbor/salt
(b) organizarea și desfășurarea zborului/salturilor
(c) obligațiile și răspunderile elevilor parașutiști/parașutiștilor
(d) admiterea la zbor/salt a elevilor parașutiști/parașutiștilor
(e) oprirea de la zbor/salt a elevilor parașutiști/parașutiștilor
(f) executarea salturilor
(iv) Reglementarea Aeronautică Civilă Română – Licențierea Personalului
Aeronautic Navigant Parașutist (RACR-LPAN P)
(a) condiții generale și specifice de obținere/revalidare/reînnoire a licenței de
parașutist/calificărilor/autorizațiilor
(v) Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă - Licențierea Personalului
Aeronautic Navigant Parașutist (PIAC-LPAN P)
(a) licențierea parașutiștilor
(b) desfășurarea examinărilor - responsabilitățile examinaților
(c) documentele incluse în dosarul parașutistului
(d) anexe
(vi) Reglementarea aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de
aviație civilă (RACR-REAC)
(a) raportarea obligatorie și voluntară
(b) calitatea datelor și conținutul rapoartelor de evenimente
TPR: 5 ore.
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(2)

Cunoașterea parașutei - CMO:
(i) principii de funcționare și operare ale parașutei, ale sistemelor, echipamentelor și
componentelor anexă acesteia (construcție, descriere, funcționare, caracteristici
tehnice);
(ii) aparatură și echipamente anexă saltului cu parașuta;
(iii) limitări operaționale pentru parașute (manevre interzise);
(iv) informații operaționale relevante, din manualele parașutelor sau din alte
documente similare, privind verificarea, pliajul, controlul parașutei;
(v) operațiuni generale de întreținere, depozitare și transport ale parașutelor.
TPR: 10 ore.
(3) Performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului - CMO:
(i) efectele încărcăturii și distribuției maselor asupra caracteristicilor de zbor ale
parașutei;
(ii) aplicarea practică a parametrilor privind lansarea, căderea liberă, plutirea cu
parașuta, aterizarea și alte performanțe specifice saltului cu parașuta:
(a) fazele saltului cu parașuta
(b) tehnici de deschidere a parașutei
(c) executarea elementelor de control al corpului în cădere liberă
(d) executarea gamei acrobatice - manevre individuale în cădere liberă
(dezvoltat în funcție de categoria de licență)
(e) salturi de formație în cădere liberă sau pe cupolă (dezvoltat în funcție de
categoria de licență)
(f) pilotarea parașutei
(g) lansări și aterizări în condiții deosebite
(iii) planificarea zborului/saltului:
(a) organizarea zborului/saltului
(b) pregătirea înaintea zborului/saltului;
(iv) desfășurarea activității de zbor/salt în zone cu trafic intens.
TPR: 5 ore.
(4) Performanțe umane - CMO:
(i) performanțe și limitări umane relevante pentru parașutist:
(a) Noțiuni generale de fiziologie
(a)1 factori fizici principali care acționează asupra organismului
parașutistului pe timpul zborului/saltului
(a)2 efectele zborului/saltului asupra sistemului respirator și circulator
(a)3 hipoxia
(a)4 efecte ale accelerației asupra corpului parașutistului
(a)5 simțul văzului – fiziologie, defecte, iluzii optice, dezorientare spațială
(a)6 simțul auzului – fiziologie, efectele schimbării altitudinii, dezorientare
spațială
(a)7 afecțiuni de mișcare
(b) Cerințe medicale ale personalului aeronautic parașutist
(b)1 efecte ale alimentației și tratamentelor
(b)2 droguri, medicamente, alcool și efectele secundare
(b)3 oboseala
(b)4 contraindicațiile zborului din punct de vedere medical
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(c)

Noțiuni generale de psihologie
(c)1
însușirea cunoștințelor noi – percepția, memoria, formarea
priceperilor și deprinderilor prin exercițiu
(c)2 funcții psihice indispensabile – atenția
(c)3 fixarea cunoștințelor prin metoda conversației
(c)4 stresul – manifestări fizice
Acordarea primului ajutor - noțiuni generale

(d)
TPR: 3 ore.
(5) Meteorologie - CMO:
(i) elemente de meteorologie aeronautică:
(a) atmosfera – generalități
(b) factori atmosferici – presiune, densitate, temperatură, umiditate
(c) fenomene atmosferice – vânt, curenți, nori, ceață, precipitații
(d) fronturi atmosferice
(ii) proceduri de obținere și utilizare a informațiilor meteorologice - generalități.
TPR: 3 ore.
(6) Proceduri operaționale - CMO:
(i) diferite metode de lansare și proceduri asociate;
(ii) proceduri de urgență care se aplică la apariția cazurilor speciale, inclusiv măsuri
ce trebuie luate pentru a evita condițiile meteorologice defavorabile, zonele cu
turbulență ridicată precum și alte situații ce pot afecta siguranța zborului/saltului.
TPR: 9 ore.
(7) Principii de zbor / salt - CMO:
(i) principiile zborului/saltului aplicabile parașutelor:
(a) teoria fundamentală a zborului aplicată la aripa semirigidă
(b) elementele profilului de aripă
(c) forțele care acționează asupra aripii pe timpul zborului
(d) finețea aerodinamică şi fineţea relativă
(e) unghiul de atac-unghiul de incidență
(f) încărcarea aripii
(g) angajarea paraşutei aripă
(ii) teoria și tehnica zborului/saltului:
(a) bazele fizice ale mișcării corpurilor în aer (principiile de bază ale mecanicii)
(b) teoria căderii corpurilor în aer
(c) căderea liberă – stabilitate, momente aerodinamice, vria
(d) calculul abaterii și corecției pentru vizarea părăsirii aeronavei
(e) angajarea parașutei aripă
(f) stiluri de cădere liberă
TPR: 5 ore.
Notă: Timpul de pregătire pentru fiecare disciplină este un timp minim recomandat, fiecare
organizație de pregătire stabilește, în cadrul programelor de instruire teoretică aprobate de
autoritatea de certificare, limitele de timp minime pe discipline, dar cu condiția parcurgerii
temelor de studiu specificate și a efectuării duratei minime totale prevăzută în art. 3.2.2. (2)
din RACR-LPAN P.
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2.1.2. Pregătirea practică specifică
(1)

Pregătirea practică specifică, la sol și în zbor/salt, în vederea obținerii licenței de
parașutist categoria Ro, cuprinde minimum 25 de salturi și se efectuează conform
programelor aprobate de autoritatea de certificare. Metodele de lansare folosite pentru
salturile de inițiere se stabilesc de către fiecare organizație de pregătire în funcție de
cursurile oferite.
(2)
Programele de pregătire practică, la sol și în zbor/salt, specifice fiecărei organizații de
pregătire, fac parte integranta din manualul de instruire al OPA supus aprobării
autorității de certificare și trebuie să detalieze modalitățile de instruire pentru realizarea
cerințelor prevăzute în art. 3.2.3 din RACR-LPAN P.
2.2. Obținerea licenței de parașutist categoria A
Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs de pregătire teoretică și practică specifică, la
sol și în zbor/salt, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul
deținător al calificării superioare de instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul
respectiv (teoretic și practic). Modelele certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire
teoretică și practică sunt prezentate în Anexele 3 și 4.
2.2.1. Pregătirea teoretică specifică
Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de parașutist categoria A,
desfășurat pe durata a minimum 40 de ore, cuprinde disciplinele menționate în art. 2.1.1 din
prezentele proceduri.
2.2.2. Pregătirea practică specifică
(1)

Pregătirea practică specifică, la sol și în zbor/salt, în vederea obținerii licenței de
parașutist categoria A, cuprinde minimum 25 de salturi și se efectuează conform
programelor aprobate de autoritatea de certificare. Metodele de lansare folosite pentru
salturile de inițiere se stabilesc de către fiecare organizație de pregătire în funcție de
cursurile oferite.
(2)
Programele de pregătire practică, la sol și în zbor/salt, specifice fiecărei organizații de
pregătire, fac parte integranta din manualul de instruire al OPA supus aprobării
autorității de certificare și trebuie să detalieze modalitățile de instruire pentru realizarea
cerințelor prevăzute în art. 3.3.3 din RACR-LPAN P.
2.3. Obținerea licenței de parașutist categoria B
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în art. 3.4.1 (2) din
RACR-LPAN P prin prezentarea carnetului de zbor/salt în care este consemnată
corespunzător activitatea practică în zbor/salt.
2.3.1. Pregătirea teoretică specifică
(1)

(2)

Programele de pregătire teoretică specifică, pentru obținerea abilităților necesare
efectuării salturilor cu gama de manevre individuale în cădere liberă sau salturi de
formație, se stabilesc de către OPA și trebuie să fie incluse în manualul de instruire
aprobat de autoritatea de certificare. Solicitantul poate opta pentru minimum una din
cele două condiții specifice precizate la art. 3.4.1 (2) (c) din RACR-LPAN P, respectiv
gama de manevre individuale în cădere liberă sau salturi de formație.
Pregătirea teoretică trebuie să includă noțiuni specifice din disciplinele menționate în
art. 2.1.1 (3) și (6) din prezentele proceduri, corespunzătoare salturilor de:
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(a)

(3)

gamă de manevre individuale în cădere liberă: 4 variante de gamă acrobatică
rezultate din combinarea celor trei elemente acrobatice: viraj stânga, viraj
dreapta, looping spate, sau
(b) salturi în formație: formație de lucru relativ în cădere liberă sau formație de lucru
relativ pe cupolă.
Parașutistul deținător al calificării de instructor în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia s-a efectuat programul de pregătire teoretică, consemnează
finalizarea acestuia în carnetul de zbor/salt al solicitantului, la rubrica „Observaţii”.

2.3.2. Pregătirea practică specifică
(1)

Programele de pregătire practică specifică, pentru obținerea abilităților necesare
efectuării salturilor cu gama de manevre individuale în cădere liberă sau salturi de
formație, se stabilesc de către OPA și trebuie să fie incluse în manualul de instruire
aprobat de autoritatea de certificare. Solicitantul poate opta pentru minimum una din
cele două condiții specifice precizate la art. 3.4.1 (2) (c) din RACR-LPAN P, respectiv
gama de manevre individuale în cădere liberă sau salturi de formație.
(2)
Pregătirea practică specifică trebuie să includă:
(a) salturi de efectuare a gamei de manevre individuale în cădere liberă: 4 variante
de gamă acrobatică rezultate din combinarea celor trei elemente acrobatice: viraj
stânga, viraj dreapta, looping spate, sau
(b) salturi în formație: formație de lucru relativ în cădere liberă sau formație de lucru
relativ pe cupolă.
(3)
Programele standard de pregătire practică specifică prevăzute în manualul OPA pot fi
individualizate pentru fiecare solicitant, respectiv numărul minim de salturi și tipul
exercițiilor pot fi mărite/modificate la aprecierea instructorului supraveghetor, în funcție
de competența demonstrată de fiecare solicitant, dar cu respectarea cerințelor din
RACR-LPAN P.
(4)
Parașutistul deținător al calificării de instructor în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia s-a efectuat programul de pregătire practică, consemnează
finalizarea acestuia în carnetul de zbor/salt al solicitantului, la rubrica „Observaţii”.
2.4. Obținerea licenței de parașutist categoria C
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în art. 3.5.1 din RACRLPAN P prin prezentarea carnetului de zbor/salt în care este consemnată corespunzător
activitatea practică în zbor/salt.
2.4.1 Pregătirea teoretică specifică
(1)
Programul de pregătire teoretică specifică, pentru obținerea abilităților necesare
efectuării de salturi de formație cu minimum 4 participanți, se stabilește de către OPA
și trebuie să fie inclus în manualul de instruire aprobat de autoritatea de certificare.
(2)
Solicitantul care a obținut categoria B a licenței de parașutist doar prin îndeplinirea
condiției menționate în art. 3.4.1 (2) (c) din RACR-LPAN P, respectiv executarea de
salturi cu gamă completă de manevre individuale în cădere liberă, pentru obținerea
categoriei C trebuie să efectueze un program de pregătire care să cuprindă și
pregătirea teoretică specifică efectuată conform prevederilor art. 2.3.1 (2) (b) din
prezentele proceduri.
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(3)

Parașutistul deținător al calificării de instructor în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia s-a efectuat programul de pregătire teoretică, consemnează
finalizarea acestuia în carnetul de zbor/salt al solicitantului, la rubrica „Observaţii
2.4.2 Pregătirea practică specifică
(1)
Programul de pregătire practică specifică, pentru obținerea abilităților necesare
efectuării salturilor de formație cu minimum 4 participanți, se stabilește de către OPA
și trebuie să fie inclus în manualul de instruire aprobat de autoritatea de certificare.
(2)
Solicitantul care a obținut categoria B a licenței de parașutist doar prin îndeplinirea
condiției menționate în art. 3.4.1 (2) (c) din RACR-LPAN P, respectiv executarea de
salturi cu gamă completă de manevre individuale în cădere liberă, pentru obținerea
categoriei C trebuie să efectueze un program de pregătire care să cuprindă și
pregătirea practică specifică efectuată conform prevederilor art. 2.3.2 (2) (b) din
prezentele proceduri.
(3)
Programele standard de pregătire practică specifică prevăzute în manualul OPA pot fi
individualizate pentru fiecare solicitant, respectiv numărul minim de salturi și tipul
exercițiilor pot fi mărite/modificate la aprecierea instructorului supraveghetor, în funcție
de competența demonstrată de fiecare solicitant, dar cu respectarea cerințelor din
RACR-LPAN P.
(4)
Parașutistul deținător al calificării de instructor în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia s-a efectuat programul de pregătire practică, consemnează
finalizarea acestuia în carnetul de zbor/salt al solicitantului, la rubrica „Observaţii
2.5. Obținerea licenței de parașutist categoria D
(1)
Un solicitant al obținerii categoriei D a licenței de parașutist care nu deține în termen
de valabilitate decât categoria Ro sau A, dar îndeplinește condițiile specifice de
experiență prevăzute în RACR-LPAN P art. 3.4.1 (2) (c), 3.5.1 (2) (b) și
3.6 (3) și (4) trebuie să susțină o examinare teoretică și practică corespunzătoare
categoriei C.
(2)
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice menționate în art. 2.5 (1)
din prezentele proceduri prin prezentarea carnetului de zbor/salt în care este
consemnată activitatea practică în zbor/salt și programele de pregătire teoretică și
practică corespunzătoare salturilor de gamă acrobatică sau de formație.
2.6. Credite acordate
2.6.1 Credite acordate pentru licența de parașutist categoria Ro
(1)
Solicitanții obținerii licenței de parașutist categoria Ro prin creditare demonstrează
îndeplinirea condițiilor de experiență practică deținută prin carnetul de zbor/salt.
(2)
Programele de pregătire teoretică și practică, stabilite de autoritatea de
certificare/entitatea calificată, se efectuează în cadrul unei OPA, sub supravegherea
unui parașutist deținător al calificării de instructor în termen de valabilitate. Modelele
certificatelor de pregătire teoretică și practică, eliberate de către OPA în urma
parcurgerii programelor, sunt prezentate în Anexele 5 și 6.
2.6.2 Credite acordate pentru licența de parașutist categoria A
(1)
Pentru a obține categoria A, un deținător al licenței de parașutist categoria Ro în
termen de valabilitate, trebuie să efectueze o pregătire practică specifică pentru
completarea instruirii conform cerințelor art. 3.3.3 (1) (c), (d) și (e) din RACR-LPAN P.
(2)
Solicitantul demonstrează că a efectuat completarea instruirii practice specifice, la sol
și în zbor/salt, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul
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deținător al calificării superioare de instructor în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv și prin carnetul de zbor/salt în
care a fost consemnată activitatea specifică efectuată. Modelul certificatului de
absolvire a cursului de pregătire practică este prezentat în Anexa 4.
(3)
Solicitantul obținerii categoriei A trebuie să promoveze doar examinarea practică la sol
și în zbor/salt conform prevederilor art. 3.3.4 (3) din RACR - LPAN P.
2.6.3 Credite acordate pentru deținătorii de licență eliberată de o autoritate
competentă dintr-un alt stat
(1)
În situația în care condițiile de instruire pentru obținerea unei licențe de parașutist,
eliberată de o autoritate competentă dintr-un alt stat, nu se situează cel puțin la nivelul
celor din RACR-LPAN P, un solicitant al obținerii licenței naționale de parașutist
categoria Ro, A, B, C sau D trebuie să prezinte documente care să ateste pregătirea
deținută, cum ar fi: regulamente, programe, manuale sau certificate.
(2)
Demonstrarea experienței practice deținute se face prin prezentarea carnetului de
zbor/salt completat corespunzător.
(3)
Efectuarea programelor de pregătire teoretică și practică, stabilite de autoritatea de
certificare/entitatea calificată pentru fiecare categorie de licență solicitată, se
demonstrează prin certificatele de pregătire ale căror modele sunt prezentate în
Anexele 5 și 6.
2.7. Revalidarea licenței de parașutist categoria Ro, A, B, C sau D
(1)
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în art. 3.9.2 (1)
din RACR-LPAN P prin prezentarea carnetului de zbor/salt completat și certificat
corespunzător.
(2)
Verificarea competenței în zbor/salt a celor care nu îndeplinesc condițiile minime de
activitate practică pentru revalidarea licenței de parașutist este consemnată de
examinatorul autorizat în carnetul de zbor/salt al solicitantului și într-un formular al
cărui model este prezentat în Anexa 10.
2.8. Reînnoirea licenței de parașutist categoria Ro, A, B, C sau D
(1)
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire teoretică și practică
specifică prin certificatele corespunzătoare, completate și semnate de parașutistul
instructor, sub supravegherea căruia au fost finalizate programele respective. Modelul
certificatelor de pregătire teoretică și practică sunt prezentate în Anexele 5 și 6.
(2)
Programele de pregătire teoretică și practică, pentru reînnoirea licenței de parașutist
categoria Ro, A, B, C sau D, sunt stabilite de OPA și individualizate pentru fiecare
solicitant, în funcție de perioada de întrerupere și de categoria de licență deținută.
(3)
La cererea examinatorului autorizat, solicitantul demonstrează că a absolvit un
program de pregătire practică în zbor/salt și prin carnetul de zbor/salt în care a fost
consemnată corespunzător activitatea specifică efectuată.
(4)
Pentru reînnoirea licenței naționale de parașutist categoria Ro, A, B, C sau D, un
solicitant, care deține în termen de valabilitate o licență de parașutist emisă de o
autoritate competentă a altui stat, trebuie să susțină doar examinarea teoretică și
practică.
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CAPITOLUL 3. CALIFICAREA SUPERIOARĂ DE INSTRUCTOR PARAȘUTIST
3.1.
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Obținerea calificării superioare de instructor parașutist
Solicitantul
obținerii
calificării
superioare
de
instructor
parașutist
cu
autorizația/autorizațiile asociate face dovada îndeplinirii cerințelor specificate în art.
4.1.2 (2) din RACR-LPAN P cu carnetul de zbor/salt.
Obținerea calificării superioare de instructor parașutist este condiționată de absolvirea
cursului de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor/salt specific calificării de
instructor și a cursului de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor/salt pentru
obținerea cel puțin a uneia dintre autorizațiile specifice asociate (instructor SL, IAD,
TANDEM sau AFF).
Înaintea începerii cursurilor de pregătire teoretică și practică, OPA informează
autoritatea de certificare cu privire la tipul cursului, data/perioada desfășurării, locația
și lista cursanților.
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire teoretică, specificate la
art. 4.1.2 (3) și (4) din RACR-LPAN P, printr-un certificat corespunzător, completat și
semnat de parașutistul deținător al calificării de instructor și al autorizației specifice
asociate, sub supravegherea căruia au fost finalizate cursurile respective. Modelul
certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică este prezentat în Anexa 3.
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire practică la sol și în
zbor/salt, specificate în art. 4.1.2 (5) și (6) din RACR-LPAN P, printr-un certificat
corespunzător, completat și semnat de către parașutistul deținător al calificării de
instructor și al autorizației specifice asociate în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia au fost finalizate cursurile respective. Modelul certificatului de
absolvire a cursurilor de pregătire practică la sol și în zbor/salt este prezentat în Anexa
4.

3.1.1 Pregătirea teoretică specifică
(1)
Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii calificării superioare de
instructor parașutist cu autorizația/autorizațiile specifice asociate, trebuie să acopere
toate disciplinele specificate în art. 2.1.1 din prezentele proceduri, extinse
corespunzător autorizațiilor specifice solicitate și deținute, la care se adaugă disciplina
“Metodologia instruirii la sol și în zbor/salt”,.
(2)
Timpul de pregătire pentru fiecare disciplină din cele specificate în art. 2.1.1 din
prezentele proceduri, este un timp minim recomandat, fiecare organizație de pregătire
stabilește, în cadrul programelor de instruire teoretică aprobate de autoritatea de
certificare, limitele de timp minime pe discipline, dar cu condiția parcurgerii temelor de
studiu specificate și a efectuării duratei minime totale prevăzută în art. 4.1.3. din
RACR-LPAN P.
(3)
Un solicitant care deține, la intrarea în cursul de obținere a calificării superioare de
instructor parașutist, autorizația de TANDEM și nu optează pentru obținerea unei alte
autorizații specifice asociate din cele de instructor SL, IAD sau AFF, trebuie să
efectueze doar numărul de ore de pregătire teoretică corespunzătoare calificării de
instructor, respectiv 60 de ore. Pregătirea teoretică specifică disciplinei “Metodologia
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instruirii la sol și în zbor/salt”, trebuie să fie extinsă corespunzător abilităților și
privilegiilor unui instructor parașutist care instruiește prin metoda saltului în TANDEM.
3.1.2 Pregătirea practică specifică
(1)
Pregătirea practică specifică, la sol și în zbor/salt, în vederea obținerii calificării
superioare de instructor parașutist cu autorizația/autorizațiile specifice asociate,
cuprinde minim 10 salturi cu parașuta la care se adaugă salturile corespunzătoare
fiecărei autorizații specifice asociate solicitate (instructor SL, IAD, TANDEM sau AFF).
(2)
Programele de pregătire practică la sol și în zbor/salt, stabilite de către fiecare
organizație de pregătire, sunt incluse în manualul de instruire aprobat de autoritatea
de certificare și trebuie să detalieze modalitățile de pregătire pentru realizarea
cerințelor prevăzute în art. 4.1.4 din RACR-LPAN P.
(3)
Solicitantul care deține, la intrarea în cursul de obținere a calificării superioare de
instructor parașutist, autorizația de TANDEM și nu optează pentru obținerea unei alte
autorizații specifice asociate din cele de instructor SL, IAD sau AFF, trebuie să
efectueze doar cele minim 10 salturi specifice calificării de instructor. Pe parcursul
pregătirii practice specifice solicitantul trebuie să acumuleze experiență pentru
practicarea tehnicilor de instruire prin metoda saltului în TANDEM.
3.1.3 Credite acordate
(1)
Un solicitant al obținerii prin creditare a calificării superioare de instructor parașutist cu
autorizația/autorizațiile specifice asociate, trebuie să demonstreze pregătirea teoretică
deținută și experiența practică în zbor/salt prin documente relevante, cum ar fi:
regulamente, programe, certificate, adeverințe și respectiv prin carnetul de zbor/salt în
care este consemnată corespunzător activitatea practică efectuată.
(2)
Programele de pregătire teoretică și practică, conform prevederilor art. 4.1.6.1 și
4.1.6.2 din RACR-LPAN P, sunt stabilite de autoritatea de certificare/entitatea
calificată, în funcție de experiență, de expirarea termenului de valabilitate, după caz, și
de autorizațiile specifice asociate solicitate (instructor SL, IAD, TANDEM sau AFF).
(3)
Programele de pregătire se efectuează în cadrul unei OPA, sub supravegherea unui
parașutist deținător al calificării de instructor în termen de valabilitate, autorizat
corespunzător. Modelele certificatelor de pregătire teoretică și practică, eliberate de
către OPA, sunt prezentate în Anexele 5 și 6.
3.2. Revalidarea calificării superioare de instructor parașutist cu autorizația/
autorizațiile specifice asociate
(1)
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în art. 4.2.2 (1)
(a) și (b) din RACR-LPAN P prin prezentarea carnetului de zbor/salt completat și
certificat corespunzător. Demonstrarea îndeplinirii condiției specifice prevăzută în art.
4.2.2 (1) (c) din RACR-LPAN P se face printr-un certificat al cărui model este
prezentat în Anexa 8.
(2)
Verificarea competenței în zbor/salt a celor care nu îndeplinesc condițiile minime de
activitate practică pentru revalidarea calificării superioare de instructor parașutist cu
autorizația/autorizațiile specifice asociate, este consemnată de examinatorul autorizat
în carnetul de zbor/salt al solicitantului și într-un formular al cărui model este prezentat
în Anexa 10.
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(3)

Verificarea competenței în zbor/salt, o dată la 6 ani, pentru solicitantul aflat la a treia
revalidare consecutivă a calificării superioare de instructor, este organizată de
autoritatea de certificare/entitatea calificată conform prevederilor capitolului 7 din
PIAC-LPAN P, cu examinatori autorizați conform prevederilor capitolului 8 din
RACR/PIAC-LPAN P.
3.3. Reînnoirea calificării superioare de instructor parașutist cu autorizația/
autorizațiile specifice asociate
(1)
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire teoretică specifică
printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul instructor sub
supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv. Modelul certificatului de
pregătire teoretică este prezentat în Anexa 5.
(2)
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire practică, la sol și în
zbor/salt, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul
deținător al calificării superioare de instructor în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv. Modelul certificatului de
pregătire practică este prezentat în Anexa 6.
(3)
Programele de pregătire teoretică și practică pentru reînnoirea calificării superioare de
instructor parașutist cu autorizația/autorizațiile specifice asociate, conform prevederilor
art. 4.3.3 din RACR-LPAN P, sunt stabilite de OPA și individualizate pentru fiecare
solicitant, în funcție de perioada de întrerupere și autorizația/autorizațiile specifice
deținute.
(4)
Pentru reînnoirea oricărei/oricăror autorizații specifice deținute, altele decât cele
asociate calificării superioare de instructor, respectiv instructor SL, instructor IAD,
TANDEM sau AFF, OPA stabilește solicitantului un program de reînnoire conform
prevederilor art. 7.3 din RACR-LPAN P.
(5)
Dacă un solicitant al reînnoirii calificării superioare de instructor parașutist cu
autorizația specifică asociată deține licența de parașutist categoria D în termen de
valabilitate, OPA îi stabilește acestuia doar programul de reînnoire al autorizațiilor
specifice asociate, deținute și solicitate. Programul de reînnoire al autorizațiilor
respective este prevăzut în art. 7.3 din RACR-LPAN P.
(6)
La cererea examinatorului autorizat, solicitantul demonstrează că a parcurs un
program de pregătire practică și prin carnetul de zbor/salt în care a fost consemnată
corespunzător activitatea specifică efectuată.
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CAPITOLUL 4.

CALIFICAREA SUPERIOARĂ DE PARAȘUTIST RECEPȚIE ȘI
CONTROL
4.1. Obținerea calificării superioare de parașutist recepție și control
(1)
Solicitantul obținerii calificării superioare de parașutist recepție și control face
dovada îndeplinirii cerințelor specificate în art. 5.1.2 (2) din RACR-LPAN P cu
carnetul de zbor/salt.
(2)
Înaintea începerii cursurilor de pregătire teoretică și practică, OPA informează
autoritatea de certificare cu privire la tipul cursului, data/perioada desfășurării, locația
și lista cursanților.
(3)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire teoretică, specificat în art.
5.1.2 (3) din RACR-LPAN P, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de
parașutistul instructor deținător al calificării superioare de recepție și control, sub
supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv. Modelul certificatului de
absolvire al cursului de pregătire teoretică este prezentat în Anexa 3.
(4)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire practică la sol și în
zbor/salt, specificat în art. 5.1.2 (4) din RACR-LPAN P, printr-un certificat
corespunzător, completat și semnat de către parașutistul instructor deținător al
calificării superioare de recepție și control în termen de valabilitate, sub supravegherea
căruia a fost finalizat cursul respectiv. Modelul certificatului de absolvire al cursului de
pregătire practică la sol și în zbor/salt este prezentat în Anexa 4.
4.1.1 Pregătirea teoretică specifică
(1)
Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii calificării superioare de
parașutist recepție și control trebuie să acopere toate disciplinele specificate în art.
2.1.1 din prezentele proceduri, extinse corespunzător calificării de recepție și control,
la care se adaugă disciplina “Metode și proceduri de recepție și control”.
(2)
Timpul de pregătire pentru fiecare disciplină din cele specificate în art. 2.1.1 este un
timp minim recomandat, fiecare organizație de pregătire stabilindu-şi, în cadrul
programelor de instruire teoretică aprobate de autoritatea de certificare, limitele de
timp minime pe discipline, cu condiția parcurgerii temelor de studiu specificate și
efectuării duratei minime totale prevăzută în art. 5.1.3. din RACR-LPAN P.
4.1.2 Pregătirea practică specifică
(1)
Pregătirea practică specifică la sol și în zbor/salt, în vederea obținerii calificării
superioare de parașutist recepție și control, cuprinde minimum 10 salturi cu parașuta.
(2)
Programele de pregătire practică la sol și în zbor/salt, stabilite de către fiecare
organizație de pregătire, sunt incluse în manualul de instruire aprobat de autoritatea
de certificare și trebuie să detalieze modalitățile de pregătire pentru realizarea
cerințelor prevăzute în art. 5.1.4 din RACR-LPAN P.
4.1.3 Credite acordate
(1)
Pentru un solicitant al obținerii calificării superioare de parașutist recepție și control,
care deține în termen de valabilitate calificarea superioară de instructor parașutist,
pregătirea teoretică deținută este creditată 75% de către autoritatea de
certificare/entitatea calificată. Durata și conținutul programului de pregătire teoretică
sunt stabilite de autoritatea de certificare/entitatea calificată și solicitantul trebuie să
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(2)

(3)

4.2.
(1)
(2)

4.3.
(1)

(2)

2017

fie examinat în scris la disciplinele menționate în art. 3.2.2 (1) (b), (c), (f), (g) și în art.
5.1.3 (1) (b) din RACR-LPAN P și anume:
(i)
cunoașterea parașutei
(ii)
performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului
(iii)
proceduri operaționale
(iv)
principii de zbor/salt
(v)
metode și proceduri de recepție și control.
Un solicitant a cărui perioadă de valabilitate a cursului de obținere calificare superioară
de recepție și control a fost depășită cu maxim 36 de luni, este creditat de autoritatea
de certificare/entitatea calificată, conform prevederilor art. 5.1.6.1 (2) din RACR-LPAN
P. Durata și conținutul programului de pregătire teoretică sunt stabilite de autoritatea
de certificare/entitatea calificată și solicitantul trebuie să fie examinat în scris la
disciplinele menționate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f), (g) și în art. 5.1.3 (1) (b) din
RACR-LPAN P și anume:
(i)
legislație aeronautică și reglementări
(ii)
cunoașterea parașutei
(iii)
performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului
(iv)
meteorologie
(v)
proceduri operaționale
(vi)
principii de zbor/salt
(vii) metode și proceduri de recepție și control.
Programele de pregătire teoretică și practică se efectuează în cadrul unei OPA, sub
supravegherea unui instructor parașutist deținător al calificării de recepție și control în
termen de valabilitate. Modelele certificatelor de pregătire teoretică și practică,
eliberate de către OPA, sunt prezentate în Anexele 5 și 6
Revalidarea calificării superioare de parașutist recepție și control
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în art. 5.2.2 (1)
din RACR-LPAN P prin prezentarea carnetului de zbor/salt completat și certificat
corespunzător.
Verificarea competenței în zbor/salt a celor care nu îndeplinesc condițiile minime de
activitate practică pentru revalidarea calificării superioare de parașutist recepție și
control, este consemnată de examinatorul autorizat în carnetul de zbor/salt al
solicitantului și într-un formular al cărui model este prezentat în Anexa 10.
Reînnoirea calificării superioare de parașutist recepție și control
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire teoretică specifică
printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul instructor
deținător al calificării superioare de recepție și control, sub supravegherea căruia a
fost finalizat programul respectiv. Modelul certificatului de pregătire teoretică este
prezentat în Anexa 5
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire practică, la sol și în
zbor/salt, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul
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(3)

(4)
(5)
(6)

instructor deținător al calificării superioare de recepție și control în termen de
valabilitate, sub supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv. Modelul
certificatului de pregătire practică este prezentat în Anexa 6
Programele de pregătire teoretică și practică pentru reînnoirea calificării superioare
de parașutist recepție și control sunt stabilite de OPA și individualizate pentru fiecare
solicitant, în funcție de perioada de întrerupere și autorizația/autorizațiile specifice
deținute și solicitate.
Pentru reînnoirea licenței de parașutist categoria D și a oricărei/oricăror autorizații
specifice deținute, OPA stabilește solicitantului un program de reînnoire conform
prevederilor art. 3.10 și respectiv, 7.3 din RACR-LPAN P.
Dacă un solicitant al reînnoirii calificării superioare de parașutist recepție și control
deține licența de parașutist categoria D în termen de valabilitate, OPA stabilește
acestuia doar programul de reînnoire a calificării superioare de recepție și control.
La cererea examinatorului autorizat, solicitantul demonstrează că a parcurs un
program de pregătire practică și prin carnetul de zbor/salt în care a fost consemnată
corespunzător activitatea specifică efectuată.
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CAPITOLUL 5. CALIFICAREA SUPERIOARĂ DE PARAȘUTIST ÎNCERCĂTOR
5.1. Obținerea calificării superioare de parașutist încercător
(1)
Solicitantul obținerii calificării superioare de parașutist încercător face dovada
îndeplinirii cerințelor specificate în art. 6.1.2 (3) din RACR-LPAN P cu carnetul de
zbor/salt.
(2)
Înaintea începerii cursurilor de pregătire teoretică și practică, OPA informează
autoritatea de certificare cu privire la tipul cursului, data/perioada desfășurării, locația
și lista cursanților.
(3)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire teoretică, specificat în art.
6.1.2 (4) din RACR-LPAN P, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de
parașutistul instructor deținător al calificării superioare de încercător, sub
supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv. Modelul certificatului de
absolvire a cursului de pregătire teoretică este prezentat în Anexa 3.
(4)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire practică la sol și în
zbor/salt, specificat în art. 6.1.2 (5) din RACR-LPAN P, printr-un certificat
corespunzător, completat și semnat de către parașutistul instructor deținător al
calificării superioare de încercător în termen de valabilitate, sub supravegherea căruia
a fost finalizat cursul respectiv. Modelul certificatului de absolvire a cursului de
pregătire practică la sol și în zbor/salt este prezentat în Anexa 4.
5.1.1 Pregătirea teoretică specifică
(1)
Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii calificării superioare de
parașutist încercător trebuie să acopere toate disciplinele specificate în art. 2.1.1 din
prezentele proceduri, extinse corespunzător calificării de încercător, la care se adaugă
disciplina “Metode și proceduri de încercare”.
(2)
Fiecare organizație de pregătire stabilește, în cadrul programelor de instruire teoretică
aprobate de autoritatea de certificare, limitele de timp minime pe discipline, cu condiția
parcurgerii temelor de studiu specificate și efectuării duratei minime totale prevăzută în
art. 6.1.3. din RACR-LPAN P.
5.1.2 Pregătirea practică specifică
(1)
Pregătirea practică specifică la sol și în zbor/salt în vederea obținerii calificării
superioare de parașutist încercător cuprinde minimum 6 salturi cu parașuta.
(2)
Programele de pregătire practică la sol și în zbor/salt, stabilite de către fiecare
organizație de pregătire, sunt incluse în manualul de instruire aprobat de autoritatea
de certificare și trebuie să detalieze modalitățile de pregătire pentru realizarea
cerințelor prevăzute în art. 6.1.4 din RACR-LPAN P.
5.1.3 Credite acordate
(1)
Pentru un solicitant al obținerii calificării superioare de parașutist încercător, care
deține în termen de valabilitate calificarea superioară de instructor parașutist,
pregătirea teoretică deținută este creditată parțial de către autoritatea de
certificare/entitatea calificată. Durata și conținutul programului de pregătire teoretică
sunt stabilite de autoritatea de certificare/entitatea calificată, iar solicitantul trebuie să
fie examinat în scris la disciplinele menționate în art. 3.2.2 (1) (b), (c), (f), (g) și în art.
6.1.3 (1) (b) din RACR-LPAN P și anume:
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(1)
(2)

5.3.
(1)

(2)

(3)
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(i)
cunoașterea parașutei
(ii)
performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului
(iii)
proceduri operaționale
(iv)
principii de zbor/salt
(v)
metode și proceduri de încercare.
Un solicitant a cărui perioadă de valabilitate a cursului de obținere calificare superioară
de încercător a fost depășită cu maxim 36 de luni, este creditat de autoritatea de
certificare/entitatea calificată conform prevederilor art. 6.1.6.1 (2) din RACR-LPAN P.
Durata și conținutul programului de pregătire teoretică sunt stabilite de autoritatea de
certificare/entitatea califcată, iar solicitantul trebuie să fie examinat în scris la
disciplinele menționate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (f), (g) și în art. 6.1.3 (1) (b) din RACRLPAN P și anume:
(i)
legislație aeronautică și reglementări
(ii)
cunoașterea parașutei
(iii)
proceduri operaționale
(iv)
principii de zbor/salt
(v)
metode și proceduri de încercare.
Programele de pregătire teoretică și practică se efectuează în cadrul unei OPA, sub
supravegherea unui instructor parașutist deținător al calificării superioare de încercător
în termen de valabilitate. Modelele certificatelor de pregătire teoretică și practică,
eliberate de către OPA, sunt prezentate în Anexele 5 și 6.
Revalidarea calificării superioare de parașutist încercător
Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în art. 6.2.2 (1)
din RACR-LPAN P prin prezentarea carnetului de zbor/salt completat și certificat
corespunzător.
Verificarea competenței în zbor/salt a celor care nu îndeplinesc condițiile minime de
activitate practică pentru revalidarea calificării superioare de parașutist încercător este
consemnată de examinatorul autorizat în carnetul de zbor/salt al solicitantului și într-un
formular al cărui model este prezentat în Anexa 10.
Reînnoirea calificării superioare de parașutist încercător
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire teoretică pentru
reîmprospătarea cunoștințelor printr-un certificat corespunzător, completat și semnat
de parașutistul instructor deținător al calificării superioare de încercător, sub
supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv. Modelul certificatului de
pregătire teoretică este prezentat în Anexa 5.
Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire practică, la sol și în
zbor/salt, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de parașutistul
instructor deținător al calificării superioare de încercător în termen de valabilitate, sub
supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv. Modelul certificatului de
pregătire practică este prezentat în Anexa 6.
Programele de pregătire teoretică și practică pentru reînnoirea calificării superioare
de parașutist încercător, sunt stabilite de OPA și individualizate pentru fiecare
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(4)

(5)

solicitant, în funcție de perioada de întrerupere și autorizația/autorizațiile specifice
deținute și solicitate.
Dacă un solicitant al reînnoirii calificării superioare de parașutist încercător deține
licența de parașutist categoria D în termen de valabilitate, OPA eliberează acestuia
doar programul de reînnoire a calificării superioare de încercător, care reînnoiește
automat și calificarea de recepție și control.
La cererea examinatorului autorizat, solicitantul demonstrează că a parcurs un
program de reantrenare practică și prin carnetul de zbor/salt în care a fost consemnată
corespunzător activitatea specifică efectuată.
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CAPITOLUL 6. AUTORIZAŢII SPECIFICE LICENŢEI DE PARAŞUTIST
6.1. Obţinerea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
(1)
Cursurile de pregătire teoretică şi practică pentru obţinerea autorizaţiilor specifice se
efectuează conform programelor de pregătire, incluse în manualul de instruire al OPA
aprobat de autoritatea de certificare, sub conducerea şi supravegherea instructorilor
paraşutişti deţinători ai calificărilor şi autorizaţiilor respective în termen de valabilitate.
Durata şi conţinutul programelor teoretice şi practice se stabilesc, conform prevederilor
RACR-LPAN P, corespunzător fiecărei autorizaţii specifice. În urma absolvirii
cursurilor, care se finalizează prin susţinerea unui examen teoretic şi practic cu
instructorul supraveghetor, OPA eliberează certificatele de absolvire ale căror modele
sunt prezentate în Anexele 3 și 4.
(2)
Examinarea practică la sol şi/sau în zbor/salt pentru obţinerea autorizaţiilor specifice
este organizată de autoritatea de certificare/entitatea calificată, ulterior îndeplinirii
condiţiilor specifice menţionate în RACR-LPAN P.
6.1.1 Plior paraşută de rezervă/salvare
(1)
Solicitantul demonstrează că a efectuat, în cadrul cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist, programul de pregătire teoretică specifică pentru
obţinerea autorizaţiei de plior paraşuta de rezervă/salvare prin certificatul
corespunzător, completat şi semnat de paraşutistul deţinător al calificării superioare de
instructor, sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv.
(2)
Solicitantul demonstrează că a efectuat, în cadrul cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist, programul de pregătire practică la sol pentru
obţinerea autorizaţiei de plior paraşuta de rezervă/salvare prin certificatul
corespunzător, completat şi semnat de paraşutistul deţinător al calificării superioare de
instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv.
(3)
Modelul autorizaţiei specifice de plior paraşută de rezervă/salvare este prezentat în
Anexa 9.
6.1.2 Lansare din turnul de paraşutism
(1)
Demonstrarea îndeplinirii condiţiei specifice menţionată la art. 7.1.3(1)(a) din RACRLPAN P se face prin prezentarea licenţei de paraşutist categoria Ro sau a certificatelor
de absolvire a cursului de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt,
specificate în art. 3.2.2 şi respectiv, 3.2.3 din RACR-LPAN P.
(2)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică,
specificate în art. 7.1.3(1)(b) şi (c) din RACR-LPAN P, prin certificatele
corespunzătoare, completate şi semnate de instructorul paraşutist deţinător al
autorizaţiei de instructor turn în termen de valabilitate, sub supravegherea căruia au
fost finalizate cursurile respective.
(3)
În situaţia în care solicitantul nu deţine deja licenţa de paraşutist, testul de îndemânare
în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de lansare din turnul de paraşutism se
susţine după promovarea examinării teoretice şi practice la sol şi în zbor/salt pentru
obţinerea licenţei de paraşutist categoria Ro.
6.1.3 Salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, specificate
în art. 7.1.4 (1) (b) şi (c) din RACR-LPAN P, prin certificatele corespunzătoare, completate şi
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semnate de instructorul paraşutist deţinător al autorizaţiei de salt din aeronavă cu paraşuta
rotundă (clasică) în termen de valabilitate, sub supravegherea căruia au fost finalizate
cursurile respective.
6.1.4 TANDEM
(1)
Solicitantul obţinerii autorizaţiei specifice de TANDEM face dovada îndeplinirii
cerinţei specificate în art. 7.1.5 (1) (d) din RACR-LPAN P cu carnetul de zbor/salt.
(2)
Cursurile de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt pentru obţinerea
autorizaţiei specifice de TANDEM, cu o durată şi conţinut conform prevederilor art.
7.1.5 (1) (e) şi (f) din RACR-LPAN P, pot fi integrate cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist sau pot fi organizate independent.
(3)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire teoretică, specificat în art.
7.1.5 (1) (e) din RACR-LPAN P, printr-un certificat corespunzător completat şi semnat
de instructorul paraşutist deţinător al autorizaţiei de examinator TANDEM în termen de
valabilitate, sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv.
(4)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire practică, specificat în art.
7.1.5 (1) (f) din RACR-LPAN P, printr-un certificat corespunzător completat şi semnat
de instructorul paraşutist deţinător al autorizaţiei de examinator TANDEM în termen de
valabilitate şi după caz, de instructorul paraşutist autorizat TANDEM, în termen de
valabilitate, dacă supravegherea cursului a fost efectuată şi de către acesta.
(5)
Salturile din cursul de pregătire practică, specificat la art. 7.1.5. (f) din RACR-LPAN P,
se efectuează cu un paraşutist deţinător minimum al autorizaţiei specifice de TANDEM
pe postul elevului/pasagerului.
6.1.5 Instructor SL – Instructor autorizat pentru instruire prin metoda deschiderii
automate
(1)
Cursurile de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt, pentru obţinerea
autorizaţiei specifice de instructor SL, cu un conţinut conform prevederilor art. 7.1.6 (1)
(d) şi (e) din RACR-LPAN P, pot fi integrate cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist sau pot fi organizate ulterior obţinerii acestei
calificări superioare.
(2)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică,
specificate în art. 7.1.6 (1) (d) şi (e) din RACR-LPAN P, prin certificatele
corespunzătoare, completate şi semnate de paraşutistul deţinător al calificării
superioare de instructor în termen de valabilitate şi autorizat SL, sub supravegherea
căruia au fost finalizate cursurile respective.
6.1.6 Instructor IAD – Instructor autorizat pentru instruire prin metoda deschiderii
asistate de instructor
(1)
Cursurile de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt pentru obţinerea
autorizaţiei specifice de instructor IAD, cu un conţinut conform prevederilor art. 7.1.7
(1) (d) şi (e) din RACR-LPAN P, pot fi integrate cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist sau pot fi organizate ulterior obţinerii acestei
calificări superioare.
(2)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică,
specificate în art. 7.1.7(1)(d) şi (e) din RACR-LPAN P, prin certificatele
corespunzătoare, completate şi semnate de paraşutistul deţinător al calificării
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superioare de instructor în termen de valabilitate şi autorizat IAD sub supravegherea
căruia au fost finalizate cursurile respective.
6.1.7 Instructor AFF
(1)
Solicitantul obţinerii autorizaţiei specifice de instructor AFF face dovada îndeplinirii
cerinţei specificate în art. 7.1.8(1)(d) din RACR - LPAN P cu carnetul de zbor/salt.
(2)
Cursurile de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt pentru obţinerea
autorizaţiei specifice de instructor AFF, cu un conţinut conform prevederilor art.
7.1.8(1)(e) şi (f) din RACR-LPAN P, pot fi integrate cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist sau pot fi organizate ulterior obţinerii acestei
calificări superioare .
(3)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică,
specificate în art. 7.1.8(1)(e) şi (f) din RACR-LPAN P, prin certificate corespunzătoare,
completate şi semnate de paraşutistul deţinător al calificării superioare de instructor în
termen de valabilitate şi autorizat examinator AFF, sub supravegherea căruia au fost
finalizate cursurile respective.
6.1.8 Instructor turn
(1)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire teoretică specificat în art.
7.1.9 (1) (d) din RACR-LPAN P, prin certificatul corespunzător, completat şi semnat de
paraşutistul deţinător al calificării superioare de instructor şi autorizat pentru instruire la
turnul de paraşutism, sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv.
(2)
Solicitantul demonstrează că a absolvit cursul de pregătire practică la sol şi în salt,
specificat în art. 7.1.9 (1) (e) din RACR-LPAN P, prin certificatul corespunzător,
completat şi semnat de paraşutistul deţinător al calificării superioare de instructor în
termen de valabilitate şi autorizat pentru instruire la turnul de paraşutism, sub
supravegherea căruia a fost finalizat cursul respectiv.
6.1.9 Credite acordate
(1)
Un deţinător al unei autorizaţii specifice licenţei de paraşutist, eliberată de o autoritate
competentă a altui stat, cu termenul de valabilitate expirat, în vederea obţinerii
autorizaţiei respective asociată licenţei naţionale, aflată în termen de valabilitate,
trebuie să efectueze un program de pregătire teoretică şi practică conform prevederilor
art. 7.1.10 (1) (a) din RACR-LPAN P, stabilit de autoritatea de certificare/entitatea
calificată.
(2)
Un deţinător al unei autorizaţii specifice licenţei de paraşutist, eliberată de o autoritate
militară competentă, în termen de valabilitate, în vederea obţinerii autorizaţiei
respective, asociată licenţei naţionale, aflată în termen de valabilitate, trebuie să
efectueze un program de pregătire teoretică şi practică, dacă cerinţele de instruire în
baza cărora a fost obţinută autorizaţia militară se situează sub nivelul celor din RACRLPAN P. Programul este stabilit de autoritatea de certificare/entitatea calificată,
conform prevederilor art. 7.1.10 (2) (a) din RACR-LPAN P.
6.2. Revalidarea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
(1)
Solicitantul revalidării autorizaţiei de plior paraşută de rezervă/salvare demonstrează
îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în art. 7.2.2 (1) (a) din RACR-LPAN P prin
certificatul corespunzător al cărui model este prezentat în Anexa 8.
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(4)

6.3.
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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Solicitantul revalidării autorizaţiilor de lansare din turnul de paraşutism şi instructor turn
demonstrează îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în art. 7.2.2 (1) (b) şi (h) din
RACR-LPAN P prin certificatul corespunzător al cărui model este prezentat în Anexa
8.
Solicitantul revalidării autorizaţiilor de salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică),
Tandem, instructor SL, instructor IAD sau instructor AFF demonstrează îndeplinirea
condiţiilor specifice prevăzute în art. 7.2.2 (1) (c), (d), (e), (f) sau (g) din RACR-LPAN
P prin carnetul de zbor/salt completat şi certificat corespunzător.
Verificarea competenţei la sol sau în zbor/salt a celor care nu îndeplinesc condiţiile
minime de activitate practică pentru revalidarea autorizaţiilor specifice, este
consemnată de examinatorul autorizat în carnetul de zbor/salt al solicitantului şi într-un
formular al cărui model este prezentat în Anexa 10.
Reînnoirea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
Solicitantul reînnoirii autorizaţiei de Tandem sau instructor AFF demonstrează că a
efectuat un program de pregătire teoretică printr-un certificat, completat şi semnat de
paraşutistul instructor deţinător al autorizaţiei corespunzătoare în termen de
valabilitate, sub supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv. Modelul
certificatului de pregătire teoretică este prezentat în Anexa 5.
Solicitantul reînnoirii oricăreia dintre autorizaţiile specifice licenţei de paraşutist
demonstrează că a efectuat un program de pregătire practică printr-un certificat,
completat şi semnat de paraşutistul instructor deţinător al autorizaţiei corespunzătoare
în termen de valabilitate sub supravegherea căruia a fost finalizat programul respectiv.
Modelul certificatului de pregătire practică este prezentat în Anexa 6.
Programele de pregătire teoretică şi practică pentru reînnoirea autorizaţiilor specifice
licenţei de paraşutist sunt stabilite de OPA, conform prevederilor art. 7.3.3 (1) şi (2) din
RACR-LPAN P şi individualizate pentru fiecare solicitant, în funcţie de perioada de
întrerupere şi de autorizaţia solicitată.
La cererea examinatorului autorizat, solicitantul demonstrează că a absolvit un
program de pregătire practică în zbor/salt şi prin carnetul de zbor/salt în care a fost
consemnată corespunzător activitatea specifică efectuată.
Pentru reînnoirea oricăreia dintre autorizaţiile specifice, un solicitant care are expirată
şi licenţa de paraşutist, trebuie să efectueze un program de reînnoire şi pentru
aceasta, cu o durată şi conţinut conform prevederilor art. 3.10.3 din RACR-LPAN P, în
funcţie de perioada de întrerupere şi categoria de licenţă solicitată.
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CAPITOLUL 7. EXAMINĂRI
7.1. Generalități
(1)
Examinarea reprezintă procesul prin care se observă şi evaluează performanţa şi
abilităţile solicitantului privind competenţele specifice, în scopul admiterii sau
respingerii acordării privilegiilor conferite de licenţa, calificarea sau autorizaţia care se
solicită a fi obţinută/revalidată/reînnoită/convertită.
(2)
Obiectivele secundare ale examinărilor sunt:
(i)
identificarea deficienţelor de pregătire, atât în privinţa cunoştinţelor teoretice cât
şi deprinderilor practice;
(ii)
identificarea deficienţelor privind îndemânarea în exercitarea privilegiilor
conferite de licenţa/calificarea/autorizaţia solicitată/e a fi obţinută/revalidată/ reînnoită.
7.2. Examinări teoretice
7.2.1 Organizarea sesiunilor de examinare teoretică
(1)
Examinarea teoretică a solicitanţilor pentru obţinerea/reînnoirea/conversia
licenţei/calificărilor/autorizaţiilor specifice şi pentru obţinerea/reînnoirea autorizaţiei de
examinator pentru paraşutişti este atributul exclusiv al autorităţii de certificare/entităţii
calificate. Autoritatea de certificare/entitatea calificată organizează sesiuni de
examinare teoretică în funcţie de cererile care sunt depuse în acest scop de cei
interesaţi.
(2)
Participarea la examinările teoretice se face după înregistrarea cererilor completate
integral, semnate de cei în drept şi însoţite de documentele care atestă îndeplinirea
cerinţelor din reglementările specifice şi, după caz, de documentele care atestă plata
tarifelor legale corespunzătoare.
(3)
Conţinutul subiectelor de examinare se elaborează de către examinatori, folosind,
după caz, şi întrebări din banca de date.
(4)
Subiectele de examinare la probele scrise sunt, de regulă, sub formă de chestionar
cuprinzând întrebări de tip grilă, probleme la care se cere rezolvarea prin
calcule/desene (schiţe) sau subiecte cu caracter descriptiv.
(5)
Conţinutul acestor grile este diferit în funcţie de categoria de licenţă/calificările
/autorizaţiile pentru care se solicită certificarea.
(6)
Dacă procedura specifică de certificare nu prevede altfel, fiecare test de examinare
teoretică va cuprinde minimum 10 întrebări, fiecare având 3-4 răspunsuri potenţiale,
din care candidatul va selecţiona răspunsul corect. Doar una dintre variante va fi cea
corectă, nu se admit răspunsuri multiple.
(7)
In situaţia în care toate subiectele au caracter descriptiv, se recomandă ca
identificarea lucrării respective să rămână secretă, prin sigilare corespunzătoare, până
în momentul înregistrării notărilor în raportul de examinare.
(8)
În situaţia în care examinatul a încercuit iniţial un răspuns incorect al unei întrebări a
chestionarului, după care îl anulează şi încercuieşte răspunsul corect, este notat
numai cu jumătate din punctajul atribuit întrebării respective.
(9)
Examinatorul poate aprecia adăugarea/scăderea unui procent de până la 0,5 la nota
finală obţinută prin adunarea punctajului fiecărei întrebări conţinute de o lucrare de
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examinare.
(10) Formularele pentru testele grilă au, obligatoriu, o rubrică specială în care persoana
examinată înscrie numele, semnătura şi data examinării.
(11) Anual şi ori de câte ori se fac schimbări ale legislatiei aplicabile, se efectuează o
revizie a băncii de date de către personalul calificat corespunzător din cadrul autorităţii
de certificare/entităţii calificate. Revizuirea va include atât relevanţa din punct de
vedere profesional cât şi din punct de vedere gramatical.
(12) Băncile de date cuprinzând întrebările care se introduc în teste sunt confidenţiale.
7.2.2 Desfăşurarea examinărilor teoretice
(1)
Scopul examinărilor teoretice este de a evalua cunoştinţele unui candidat, care trebuie
să demonstreze că şi-a însuşit toate cunoştinţele teoretice necesare pentru a îndeplini
în siguranţă activităţile specifice care îi revin conform licenţei solicitate/deţinute şi
calificării/autorizării respective.
(2)
Punctajul fiecărei întrebări. Fiecare răspuns poate avea un punctaj diferit sau toate
întrebările pot avea acelaşi punctaj. Punctajul acordat fiecărui răspuns corect este
bazat pe complexitatea fiecărei întrebări sau a timpului necesar identificării
răspunsului corect. În formularul testului scris este menţionat punctajul alocat pentru
fiecare întrebare.
(3)
Durata examinărilor teoretice. Timpul alocat pentru fiecare examinare se stabileşte în
funcţie de numărul de întrebări şi de timpul de care are nevoie un candidat pentru a
răspunde la toate întrebările şi se comunică acestuia înainte de începerea
examenului.
(4)
Eliminarea unei întrebări dintr-un examen teoretic. Preşedintele Comisiei de
Examinare sau examinatorul desemnat pentru examinarea respectivă au dreptul de a
elimina întrebări dintr-un examen dacă se consideră că întrebările respective sunt
incomplete sau incorecte, situația fiind consemnată pe lucrările afectate.
(5)
Modificarea punctajului. În cazul în care o întrebare a fost eliminată dintr-un examen
teoretic, acesteia nu i se va mai acorda nici un punctaj, iar calculul procentual al notei
finale se va face cu numărul de întrebări rămase, astfel încât punctajul acordat
candidaţilor să nu fie modificat din acest motiv. Candidaţilor nu li se va acorda punctaj
pentru o întrebare care a fost eliminată.
(6)
Nota de promovare a unui examen teoretic. Pentru a promova un examen teoretic
candidaţii trebuie să obţină punctajul minim de 75%.
(7)
Reguli de confidenţialitate privind examinarea teoretică. Candidaţii trebuie informaţi că
materialele de examinare teoretică sunt confidenţiale, că nu le pot copia şi/sau păstra.
Această regulă se aplică tuturor materialelor suplimentare care au fost folosite pe
parcursul examinării teoretice.
(8)
Reguli generale de examinare
(i)
Examinatorii pentru examinarea teoretică sunt nominalizaţi, înaintea fiecărei
sesiuni de examinare teoretică, de către managerul responsabil al autorităţii de
certificare/entităţii calificate, dintre examinatorii autorizaţi, în funcţie de disponibilitate şi
de disciplinele pentru care se desfăşoară examinarea.
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(9)

(ii)
Candidaţii nu au voie să comunice între ei în timpul examinării. Orice neclaritate
va fi adusă la cunoştinţa examinatorului.
(iii)
Candidaţilor nu li se permite să utilizeze altă hârtie decât cea furnizată în timpul
examinării. Toate lucrările, documentele furnizate cu ocazia examinării, precum şi
formularul de răspuns se vor înapoia supraveghetorului, la încheierea examinării.
(iv)
Candidaţii nu vor face niciun fel de însemnări pe formularul ce conţine
întrebările.
(v)
Candidaţii ce susţin examinare teoretică scrisă vor fi înştiinţaţi cu 10 minute
înainte de sfârşitul examenului.
(vi)
La sfârşitul examinării teoretice scrise candidaţii vor rămâne aşezaţi până ce
toate lucrările sunt colectate/adunate.
(vii) Un candidat care încearcă să scoată, neautorizat, material de examinare din
sala de examinare sau să copieze întrebări de examinare va fi descalificat de la
examinarea respectivă şi poate fi supus unor măsuri speciale la viitoarele examinări.
(viii) Orice candidat care utilizează materiale neautorizate sau telefonul mobil, va
pierde examinarea respectivă şi poate fi supus unor măsuri speciale la viitoarele
examinări.
(ix)
Examinatorii nu au dreptul să ofere niciun ajutor candidaţilor pentru rezolvarea
întrebărilor sau să discute orice alte probleme, dar pot explicita o întrebare, în situaţia
în care candidaţii solicită acest fapt.
(x)
Toate bunurile personale care nu sunt necesare pentru desfăşurarea examinării
teoretice (ex: genţi, haine, telefoane mobile, alte aparate electronice, etc.) vor fi
depozitate, pe durata examinării, la indicaţia examinatorului.
(xi)
Pauzele pentru nevoi personale se acordă la fiecare o oră şi 30 de minute de la
începerea examenului. Nu se acceptă plecarea simultană a mai multor candidaţi în
acelaşi timp.
(xii) Orice încălcare a reglementărilor de examinare poate avea ca rezultat
descalificarea candidatului la disciplina respectivă care a fost deja dată şi interzicerea
de a participa la examinările viitoare. Descalificarea și/sau interzicerea candidatului de
a participa la examinările viitoare se constată de o comisie special constituită în acest
sens și se consemnează de aceasta într-un raport de constatare.
Rezultatele examenelor teoretice
(i)
Solicitantul poate susţine maxim 2 reexaminări.
(ii)
În cazul în care candidatul obţine, la mai mult de două discipline, baremuri sub
cel de promovare, va fi declarat respins pentru întreaga sesiune şi trebuie să achite
tariful de examinare corespunzător pentru următoarea reexaminare.
(iii)
Pentru reexaminările la maximum 2 discipline nu se achită tarife suplimentare.
(iv)
În cazul nepromovării examinării şi a celor 2 reexaminări, din cele specificate la
punctul (i) de mai sus, candidatul va fi declarat respins şi trebuie să efectueze un curs
teoretic suplimentar într-o organizaţie de pregătire autorizată.
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(v)
Înregistrarea rezultatelor se va efectua pe formularele specifice şi vor fi
semnate exclusiv de către examinatorii pentru examinarea teoretică desemnaţi.
Modelul formularului de examinare teoretică este prezentat în Anexa 10.
(vi)
Comunicarea rezultatelor examinărilor teoretice se va face în termen de
maximum 5 zile lucrătoare. Rezultatele publicate nu vor conţine nota promovării, ci
doar calificativul promovat/admis sau nepromovat/respins. În cazul nepromovării se va
indica şi disciplina sau disciplinele nepromovate.
(vii) Programarea reexaminărilor pentru disciplinele (maximum două) la care nu s-a
obţinut baremul de trecere se organizează nu mai devreme de două săptămâni de la
susţinerea examenului teoretic anterior,.
(viii) Modalitatea de punctare a fiecărei examinări teoretice trebuie să fie identică
pentru fiecare candidat, chiar dacă întrebările pot să difere de la candidat la candidat.
Suma punctajelor acordate pentru fiecare întrebare reprezintă nota maximă a fiecărei
discipline teoretice.
(ix)
O întrebare la care candidatul nu a dat niciun răspuns va fi considerată ca un
răspuns greşit şi nu i se va acorda punctajul respectiv.
7.2.3 Examinatorii pentru examinarea teoretică
Pentru evitarea conflictelor de interese, examinatorii pentru examinarea teoretică nu vor
fi selecţionaţi pentru categoria de personal aeronautic paraşutist care a fost instruit în
cadrul organizaţiei de pregătire sau în cadrul unei secţii teritoriale a organizaţiei, unde îşi
desfăşoară activitatea.
7.3. Examinǎri practice
7.3.1 Organizarea examinărilor practice
(1)
Autoritatea de certificare/entitatea calificată organizează sesiuni de examinare
practică în funcţie de cererile tip care îi sunt depuse în acest scop de cei interesaţi.
(2)
Comisia de examinare, locul desfăşurării examinării şi perioada necesară examinărilor
practice sunt stabilite de către autoritatea de certificare/entitatea calificată înaintea
fiecărei sesiuni de examinare.
(3)
Participarea la examinările practice se face după înregistrarea cererilor completate,
semnate de cei în drept şi însoţite, după caz, de documentele care atestă plata
tarifelor legale corespunzătoare şi de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor
specifice aplicabile în vigoare, referitoare la studii şi pregătire de specialitate, instruire
teoretică, instruire în zbor / salt, identitate etc..
(4)
Examinările practice la sol şi/sau în zbor/salt, se efectuează în baza solicitării
candidatului, aprobată de managerul responsabil al autorităţii de certificare/entităţii
calificate.
(5)
Prin excepţie de la art. (4) de mai sus solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de
activitate minimă necesară revalidării oricărei categorii de licenţă/calificare/ /autorizaţie
de paraşutist, în vederea efectuării unei verificări de competenţă în ultimele 60 de zile
faţă de data expirării, se pot adresa pentru aceasta, unui examinator din lista aflată pe
pagina de internet a autorităţii de certificare/entității calificate. Solicitantul are obligaţia
de a notifica autoritatea de certificare/entitatea calificată, cu minimum 5 zile înainte, cu
privire la examinatorul şi locaţia unde se va efectua verificarea de competenţă.
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(6)
(7)

Examinările practice se pot desfăşura doar în cadrul OPA.
Pentru efectuarea examinărilor practice, la care se impune executarea de gamă
acrobatică, oganizaţia de pregătire paraşutişti, unde se organizează examinările
practice în zbor/salt, trebuie să asigure examinatorilor lunete de observare de la sol a
evoluţiei solicitantului examinat, pe timpul căderii libere. Pentru obiectivitate maximă
observarea execuţiei gamei acrobatice se efectuează de către doi examinatori.
(8)
În funcţie de rapoartele examinatorilor/datele statistice legate de rezultatele
nesatisfăcătoare ale examinărilor practice, autoritatea de certificare/entitatea calificată
poate impune organizaţiilor de pregătire autorizate măsuri corespunzătoare, după cum
urmează:
(i)
amendarea/modificarea programelor de pregătire;
(ii)
îmbunătăţirea calităţii instruirii, prin reevaluarea personalului de instruire, a
manualelor, a procesului de evaluare în vederea absolvirii cursului respectiv, etc.
7.3.2 Desfăşurarea examinărilor practice
(1)
Examinarea practică se desfăşoară sub conducerea examinatorilor autorizaţi sau
agreaţi şi constă în:
(i)
observarea şi evaluarea corespunzătoare a modului în care solicitantul îşi
îndeplineşte atribuţiile specifice licenţei/calificării/autorizaţiei care se solicită a fi
obţinută/revalidată/reînnoită;
(ii)
chestionarea candidatului prin intermediul întrebărilor orale în scopul evaluării
nivelului cunoştinţelor aeronautice specifice la nivelul impus de exercitarea privilegiilor
solicitate (obţinere/revalidare/reînnoire licenţă/calificare/autorizaţie). Întrebările orale
trebuie să fie de natură practică, relevante pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice
ce fac obiectul examinării practice. Se vor evita întrebările neclare, precum şi cele
închise (de tip DA/NU).
(2)
Examinatorul desemnat pentru conducerea examinării practice respective trebuie să
ţină seama de următoarele considerente:
(i)
este direct răspunzător de calitatea şi obiectivitatea examinărilor practice
efectuate;
(ii)
trebuie să deţină licenţa şi calificarea cel puţin egală cu licenţa sau calificarea
pentru care este autorizat să efectueze examinarea practică;
(iii)
examinarea practică trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă relaxantă şi nu
ameninţătoare;
(iv)
standardele specifice ce trebuie urmărite trebuie să fie îndeplinite indiferent de
experienţa solicitantului;
(v)
în vederea stabilirii rezultatului examinării practice, toate secţiunile specifice
conţinute în raportul de examinare practică trebuie efectuate şi evaluate;
(vi)
rezultatul examinării şi observaţiile examinatorului sunt comunicate persoanei
examinate, care semnează de luare la cunoştinţă pe formularul de examinare practică,
al cărui model este prezentat în Anexa 10.
(vii) este responsabil de depunerea documentelor examinării la autoritatea de
certificare/entitatea calificată, în termen de maximum 5 zile de la data efectuării
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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acesteia. Personalul aeronautic civil care nu promovează examinarea practică, parţial
sau integral, va fi notificat în acest sens;
(viii) înaintea examinării practice, solicitantul trebuie să fi efectuat întregul program
de instruire corespunzător şi să fi promovat examinarea teoretică, dacă nu este
prevăzut altfel în reglementările aplicabile;
(ix)
examinarea practică se efectuează într-un termen maxim de 12 luni de la data
încheierii pregătirii aferente;
(x)
examinarea practică în zbor/salt în vederea reînnoirii licenţei/calificărilor
deţinute se efectuează numai pentru calificarea superioară deţinută şi solicitată;
(xi)
dacă din motive deosebite nivelul de calificare al examinatorului nu este cel
puţin egal cu nivelul de calificare al celui examinat, trebuie să existe aprobarea
autorităţii de certificare/entităţii calificate pentru ca examinarea să se poată desfăşura
în aceste condiţii.
În cadrul testului de îndemânare practică la sol şi/sau în zbor/salt în vederea obţinerii
unei categorii de licenţă/calificare/autorizaţie, solicitantul trebuie să efectueze
minimum 2 maximum 3 salturi cu paraşuta şi minimum 1 pliaj al paraşutei principale,
după caz, pe timpul cărora trebuie să execute procedurile sau manevrele specificate
în RACR-LPAN P, corespunzător categoriei de licenţă/calificării/autorizaţiei solicitate.
În funcţie de condiţiile de desfăşurare a zborurilor/salturilor (condiţii meteo, tipul
aeronavei din care se efectuează salturile) şi de gradul de competenţă demonstrat de
fiecare solicitant, examinatorii desemnaţi de autoritatea de certificare/entitatea
calificată stabilesc înălţimea minimă de lansare şi dacă se impune efectuarea
numărului maxim de salturi şi/sau pliaje pentru examinare.
În cadrul testelor de competenţă în zbor/salt în vederea creditării/revalidării/ /reînnoirii
licenţei/calificării/autorizaţiei deţinute, solicitantul trebuie să efectueze minimum 1 salt
maximum 2 salturi cu paraşuta, pe timpul căruia/cărora trebuie să execute procedurile
sau manevrele specificate în RACR-LPAN P, corespunzător categoriei de
licenţă/calificării/autorizaţiei solicitate.
În cadrul testului de îndemânare practică pentru obţinerea calificării de instructor
paraşutist, solicitantul trebuie să susţină o probă orală conform prevederilor art. 4.1.5
(5) (a) din RACR-LPAN P, cu subiecte alcătuite din disciplina „Metodologia instruirii la
sol şi în zbor/salt”, stabilite de comisia de examinare, urmată de efectuarea a
minimum 2 maximum 3 salturi cu paraşuta în care se demonstrează abilitatea
necesară activităţii de instruire, conform prevederilor art. 4.1.5 (5) (b) şi (c) din RACRLPAN P.
Solicitanţii care deţin calificările de paraşutist recepţie şi control şi încercător, în
vederea revalidării sau reînnoirii calificărilor respective, pot susţine examinarea
practică (testul de competenţă la sol şi în zbor / salt) numai pentru calificarea
superioară de încercător.
În cadrul testului de îndemânare practică pentru obţinerea autorizaţiei de instructor SL,
conform prevederilor art. 7.1.6 (2) din RACR-LPAN P, solicitantul trebuie să
demonstreze abilitatea de organizare şi desfăşurare a instruirii teoretice şi practice,
urmată de lansarea a minimum 2 elevi cu deschiderea automată a paraşutei
principale.
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(8)

(9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

În cadrul testului de îndemânare practică pentru obţinerea autorizaţiei de instructor
IAD, conform prevederilor art. 7.1.7 (2) din RACR-LPAN P, solicitantul trebuie să
demonstreze abilitatea de organizare şi desfăşurare a instruirii teoretice şi practice,
urmată de lansarea a minimum 2 elevi cu deschiderea asistată a paraşutei principale.
În cadrul testului de îndemânare practică pentru obţinerea autorizaţiei specifice de
TANDEM şi de instructor AFF, conform prevederilor art. 7.1.5 (2) (a) şi art. 7.1.8 (2)
(a) din RACR-LPAN P, demonstrarea abilităţilor de organizare şi desfăşurare a
pregătirii teoretice şi practice a pasagerului, respectiv a elevului paraşutist se face
printr-o testare orală, iar dacă solicitantul optează, poate răspunde în scris la
întrebările examinatorului cu privire la aplicarea manevrelor/procedurilor/tehnicilor de
lucru specifice. După această testare se efectuează minimum 2 salturi conform
prevederilor art. 7.1.5 (2) (b) şi 7.1.8 (2) (b) din RACR-LPAN P.
Rezultatele testului de îndemânare practică susţinut pentru obţinere
licenţă/calificare/autorizaţie specifică se consemnează într-un formular al cărui model
este prezentat în Anexa 10.
Testul de verificare a competenţei la sol şi/sau în zbor/salt, susţinut în situaţia
neîndeplinirii condiţiilor de revalidare a oricărei categorii de licenţă/calificare/
/autorizaţie de paraşutist, constă din efectuarea unui salt sau pliaj, după caz, în care
solicitantul trebuie să execute procedurile sau manevrele specificate în RACR-LPAN
P, corespunzător categoriei de licenţă/calificării/ /autorizaţiei deţinute şi solicitate.
Dacă examinatorul nu este edificat asupra îndemânării/competenţei practice a celui
examinat, poate solicita executarea unor salturi suplimentare, dar nu mai mult de 3
salturi efectuate în cadrul aceleiaşi sesiuni de examinare.
Programarea reexaminărilor se face, de regulă, nu mai devreme de două săptămâni
de la susţinerea examenului respectiv.
Rezultatele examinărilor practice se comunică solicitantului după încheierea
examinării susţinute.
Autoritatea de certificare/entitatea calificată va asigura publicarea pe site-ul propriu a
listei examinatorilor autorizaţi, cu specificarea categoriei, datelor de contact, precum şi
a privilegiilor conferite de autorizaţia deţinută.
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CAPITOLUL 8. AUTORIZAREA EXAMINATORILOR
8.1. Generalități
(1)
Emiterea/revalidarea/reînnoirea autorizației de examinator teoretic și practic la sol și în
zbor/salt se efectuează de autoritatea de certificare/entitatea calificată.
(2)
Este necesar ca examinatorii să dețină licența și calificările/autorizațiile cel puțin egale
cu licența, respectiv calificările/autorizațiile pentru care sunt autorizați să efectueze
verificarea în zbor/salt.
(3)
Deținătorul autorizației de examinator teoretic și practic nu desfășoară examinări
teoretice și teste de îndemânare practică, verificări ale competenței sau evaluări ale
competenței unui solicitant cu care a efectuat instruirea teoretică şi practică la sol și în
zbor/salt, exceptând cazul când, din motive bine întemeiate, este stabilit altfel de către
autoritatea de certificare/entitatea calificată.
(4)
În vederea obținerii/revalidării/reînnoirii autorizației de examinator teoretic și practic la
sol și în zbor/salt, solicitantul completează și transmite către autoritatea de
certificare/entitatea calificată formularul corespunzător, al cărui model este prezentat
în Anexa 12.
(5)
În scopul procesării cererilor pentru autorizarea, revalidarea și reînnoirea autorizației
de examinator, autoritatea de certificare/entitatea calificată completează formularul de
evaluare prezentat în cadrul Anexei 12.
8.2. Autorizarea examinatorilor
(1)
Cererea pentru obținerea autorizației de examinator teoretic și practic la sol și în
zbor/salt, însoțită de documente oficiale doveditoare a experienței de zbor/salt
relevante deținute și ale îndeplinirii condițiilor specificate în art. 8.1 din RACR-LPAN P,
se transmite către autoritatea de certificare/entitatea calificată.
(2)
Pentru evaluarea cererii de autorizare ca examinator, departamentul de specialitate
din cadrul autorității de certificare/entității calificate:
(i) verifică dacă formularul de cerere a fost completat în mod corespunzător;
(ii) verifică îndeplinirea condițiilor generale și specifice minime aplicabile.
(3)
După finalizarea cursului de pregătire teoretică și practică, organizat de autoritatea de
certificare/entitatea calificată, solicitantul va susține o examinare teoretică și practică
specifică conform prevederilor art. 8.1.4 din RACR-LPAN P.
(4)
Testul de acceptabilitate pe care solicitantul obținerii/reînnoirii autorizației de
examinator îl efectuează în cadrul examinării practice în poziția de examinatorcandidat include completare/verificare documente specifice examinărilor personalului
aeronautic navigant parașutist și după caz, exerciții de efectuare examinări teoretice și
practice.
(5)
În cadrul testului de acceptabilitate, susținut de către examinatorul autorizat care nu
îndeplinește condiția specifică de revalidare menționată la art. 8.2.2 (1) (b) din RACRLPAN P, examinatorul/inspectorul desemnat urmărește modul de desfășurare a
examinării practice în zbor/salt a unui candidat elev parașutist sau parașutist care
solicită o certificare aeronautică.
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8.3.
(1)
(2)

(3)
8.4.
(1)

(2)

8.5.
(1)
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Rezultatele testului, sub aspectul evaluării examinatorului – solicitant, se
consemnează de către examinatorul autorizat evaluator pe formularul “Test de
acceptabilitate pentru examinatori” prezentat în Anexa 12.
Formularul testului de acceptabilitate pentru examinatori se depune la autoritatea de
certificare/entitatea calificată, în original, prin grija examinatorului evaluator.
În cazul nepromovării testului de acceptabilitate pentru examinatori, acesta se poate
repeta o singură dată într-un interval de 30 zile.
În cazul reexaminării menționate la art. (8) de mai sus, se completează un nou
formular.
Examinatorul evaluator poartă întreaga răspundere privind desfășurarea testului de
acceptabilitate pentru examinatori, precum și pentru calificativele acordate atât
examinatorului – solicitant cât și candidatului examinat de către examinatorul –
solicitant.
Revalidarea/reînnoirea autorizației de examinator teoretic și practic la sol și în
zbor/salt
Cererea pentru revalidarea autorizației de examinator parașutist se transmite la
autoritatea de certificare/entitatea calificată.
Demonstrarea îndeplinirii condiției specifice menționate în art. 8.2.2 (1) (b) și (c) din
RACR-LPAN P, se face prin prezentarea carnetului de zbor/salt în care este
consemnată activitatea de examinare sau evaluarea efectuată de către examinatorul
desemnat de autoritatea de certificare/entitatea calificată.
În situația reînnoirii autorizației de examinator, care efectuează examinări teoretice și
practice la sol și în zbor/salt, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile prevederilor
art. 8.1 din RACR-LPAN P.
Responsabilitățile examinatorilor
Examinatorii trebuie să:
(i) se asigure că se poate stabili o comunicare cu solicitantul, fără bariere lingvistice;
(ii) se asigure că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea, pregătirea
și experiența prevăzute în RACR-LPAN P corespunzător obținerii, revalidării sau
reînnoirii licenței/calificării/autorizațiilor pentru care se susțin testul de îndemânare,
verificarea competenței sau evaluarea competenței;
(iii) explice solicitantului consecințele oferirii de informații incomplete, inexacte sau
false în ceea ce privește pregătirea și experiența de zbor.
După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenței, examinatorul:
(i) aduce la cunoștința examinatului rezultatul testului. Examinatorul detaliază orice
cerință suplimentară de pregătire și explică drepturile solicitantului, inclusiv cel de
a face contestație;
(ii) prezintă ori de câte ori i se solicită de către autoritatea de certificare/entitatea
calificată orice alte informații, în funcție de necesitățile de supraveghere.
Supravegherea examinatorilor de zbor/salt
Scopul supravegherii este de a standardiza/armoniza metoda de susținere a testelor
în zbor/salt precum și metoda de evaluare a performanțelor candidatului.
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(2)

Activitatea fiecărui examinator autorizat este supravegheată, anual, în intervalul de
valabilitate de 2 ani a autorizației, suplimentar față de testul de acceptabilitate.
(3)
Supravegherea pentru cazuri speciale a unui examinator de zbor/salt poate fi decisă
doar atunci când există motive întemeiate:
(i) durata testelor a fost prea mare sau prea mică;
(ii) concluziile/remarcile pe parcursul testului nu sunt relevante sau sunt în
contradicție cu rezultatul final;
(iii) a fost întocmită o plângere publică referitoare la competența sau comportamentul
examinatorului de zbor/salt în timpul unui test în zbor/salt;
(iv) executarea necorespunzătoare a activităților desfășurate în calitate de examinator
și/sau demonstrarea unui nivel de competență nesatisfăcător față de privilegiile
acordate de autorizația de examinator.
(4)
În cazul în care supravegherea pentru cazuri speciale indică o deficiență a metodelor
de testare sau o neconformare cu standardele, examinatorul trebuie supus unei
proceduri de remediere/corectare a acestor deficiențe. Aceste acțiuni trebuie
înregistrate în dosarul examinatorului de zbor/salt.
8.6. Conflictul de interese
Pentru a evita conflictul de interese examinatorii teoretici şi de zbor/salt nu pot efectua
examinări teoretice și practice persoanelor care solicită o certificare:
(i) cărora
le-au
asigurat
instruire
teoretică
și
practică
pentru
licența/calificarea/autorizația pentru care se susține examinarea;
(ii) față de care examinatorul crede că obiectivitatea lui ar putea fi afectată.
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CAPITOLUL 9. LICENȚE EMISE DE AUTORITĂȚI COMPETENTE ALE ALTOR STATE
9.1. Conversia licențelor de parașutist și a calificărilor/autorizațiilor specifice
emise de autorități competente ale altor state
(1)
Un solicitant al obținerii licenței de parașutist categoria Ro, A, B, C, D sau
calificării/autorizației specifice naționale prin convertirea celei emise de o autoritate
competentă a altui stat, trebuie să facă dovada că cerințele de instruire ale
licenței/calificării/autorizației deținute se situează cel puțin la nivelul celor din RACRLPAN P prin carnetul de zbor/salt și orice alte documente suplimentare
(regulamente, programe, manuale, certificate).
(2)
Solicitantul conversiei licenței de parașutist categoria Ro, A, B, C sau D trebuie să
promoveze un examen scris la disciplinele specificate în art. 3.2.2 (1) (a), (c), (f) din
RACR-LPAN P și anume:
(i)
legislație aeronautică și reglementări
(ii)
performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului
(iii)
proceduri operaționale.
(3)
Solicitantul conversiei calificării superioare de instructor cu autorizațiile specifice
asociate trebuie să promoveze un examen scris la disciplinele specificate în art.
3.2.2 (1) (a), (c), (f) și în art. 4.1.3 (1) (b) din RACR-LPAN P și anume:
(i)
legislație aeronautică și reglementări
(ii)
performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului
(iii)
proceduri operaționale
(iv)
metodologia instruirii la sol și în zbor/salt.
(4)
În cadrul testului de verificarea competenței la sol și în zbor/salt, solicitantul trebuie
să efectueze minimum 1 salt cu parașuta pe timpul căruia trebuie să execute
procedurile sau manevrele specificate în RACR-LPAN P, corespunzător categoriei
de licență/calificării/autorizației solicitate.
(5)
Pentru licențele/calificările/autorizațiile specifice emise de autorități competente ale
altor state, ale căror condiții de instruire se situează sub nivelul celor din RACRLPAN P, solicitantul conversiei trebuie să parcurgă un program de pregătire
teoretică și practică, stabilit de autoritatea de certificare/entitatea calificată.
(6)
În urma parcurgerii programului de pregătire teoretică și practică, efectuat sub
supravegherea unui instructor deținător al calificărilor/autorizațiilor corespunzătoare,
OPA eliberează certificatele, ale căror modele sunt prezentate în Anexele 5 și 6.
9.2. Recunoașterea licențelor de parașutist și a calificărilor/autorizațiilor specifice
emise de autorități competente ale altor state
9.2.1 Licențe care respectă cerințele minime stabilite în codul FAI
(1)
Recunoașterea licențelor de parașutist aflate în termen de valabilitate, emise de
autorități competente ale altor state, se efectuează fie direct de către autoritatea de
certificare/entitatea calificată, fie de către un instructor parașutist nominalizat de
autoritatea de certificare/entitatea calificată.
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(2)

Modelul cererii pentru recunoașterea licențelor de parașutist și a calificărilor/
autorizațiilor specifice emise de autorități competente ale altor state este prezentat
în Anexa 13.
(3)
Autoritatea de certificare sau instructorii nominalizați pentru recunoașterea licențelor
emise de autorități competente ale altor state, după verificarea documentelor
specificate în art. 9.3.1 (1) din RACR-LPAN P, întocmesc un proces verbal în două
exemplare, din care 1 exemplar este înmânat solicitantului. Modelul procesului
verbal este prezentat în Anexa 14.
(4)
Instructorii parașutiști care au efectuat recunoașterea licențelor emise de autorități
competente ale altor state transmit autorității de certificare procesul verbal încheiat
în termen de maximum 15 zile calendaristice. În baza proceselor verbale transmise
se întocmește lista nominală a persoanelor cărora le-au fost recunoscute
licențele/calificările deținute.
9.2.2 Licențe care nu respectă cerințele minime stabilite în codul FAI
(1)
Recunoașterea licențelor de parașutist aflate în termen de valabilitate, emise de
autorități competente ale altor state, care nu respectă cerințele minime stabilite în
codul FAI, este efectuată de autoritatea de certificare/entitatea calificată, în baza
documentelor suplimentare din care trebuie să reiasă cerințele de instruire ale
licenței deținute.
(2)
Dacă nu se poate stabili nivelul de pregătire al solicitantului, autoritatea de
certificare/entitatea calificată decide respingerea cererii sau participarea acestuia la
o examinare teoretică și practică.
(3)
Pentru examinarea teoretică a solicitantului deținător de licență emisă de o
autoritate competentă a altui stat, care nu respectă cerințele minime stabilite în
codul FAI, autoritatea de certificare/entitatea calificată stabilește disciplinele de
examinare, în funcție de rezultatele analizei documentației depusă de solicitant.
9.2.3 Calificări/autorizații specifice
(1)
Recunoașterea calificărilor/autorizațiilor specifice aflate în termen de valabilitate,
emise de autorități competente ale altor state, este efectuată de autoritatea de
certificare/entitatea calificată, în baza documentelor suplimentare și a carnetului de
zbor/salt, din care trebuie să reiasă cerințele de instruire ale calificării deținute
(2)
În situația în care nu se poate stabili nivelul de pregătire pentru calificarea deținută,
autoritatea de certificare/entitatea calificată decide respingerea cererii sau
participarea solicitantului la o examinare teoretică și practică. Disciplinele de
examinare teoretică sunt stabilite de autoritatea de certificare/entitatea calificată în
funcție de rezultatele analizei documentației depuse de solicitant.
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CAPITOLUL 10. AUTORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE
10.1. GENERALITĂȚI
10.1.1 Domeniul de autorizare
(1)
Domeniul de autorizare aferent unei organizații de pregătire este definit prin
următoarele activități:
(i)
Activități de pregătire teoretică a personalului aeronautic civil parașutist în
scopul obținerii, revalidării și reînnoirii licențelor de parașutist, a calificărilor și a
autorizațiilor specifice;
(ii)
Activități de pregătire practică la sol și în zbor/salt a personalului aeronautic civil
parașutist în scopul obținerii, revalidării și reînnoirii licențelor de parașutist, a
calificărilor și a autorizațiilor specifice;
(2)
O organizație de pregătire autorizată poate să contracteze părți ale activității sale de la
o altă organizație de pregătire autorizată. Organizația de pregătire care a contractat se
asigură că întreaga activitate se desfășoară conform cerințelor aplicabile. Contractele
între cele două organizații fac parte din procesul de supraveghere desfășurat de către
autoritatea de certificare și trebuie să conțină cel puțin atribuțiile și responsabilitățile
părților implicate. În timpul procesului de supraveghere, organizația de pregătire
asigură accesul personalului desemnat de autoritatea de certificare la organizația de
pregătire de la care a contractat activități.
10.1.2 Eligibilitate
Pot fi autorizate să efectueze activități de pregătire teoretică și/sau practică la sol și în
zbor/salt sub supravegherea, controlul și responsabilitatea AACR, persoane juridice de drept
public sau privat, care respectă prevederile RACR-LPAN P.
10.1.3 Autorizare
(1)
Evaluarea și autorizarea organizațiilor de pregătire în vederea îndeplinirii unor atribuții
din cele precizate în art. 10.1.1 (1) se efectuează de către autoritatea de certificare în
conformitate cu cerințele din prezenta procedură.
(2)
Autoritatea de certificare publică pe pagina proprie de internet lista actualizată a
organizațiilor de pregătire autorizate.
10.2. Procesul de autorizare
10.2.1 Cerințe pentru autorizare
În vederea autorizării ca organizație de pregătire teoretică și/sau practică la sol și în zbor/salt,
solicitantul trebuie să demonstreze că:
(1)
îndeplinește condițiile prevăzute în RACR-LPAN P, capitolul 10;
(2)
au fost nominalizați un manager responsabil și un șef al activităților de pregătire,
conform RACR-LPAN P, art. 10.4.1;
(3)
deține reglementările specifice domeniului pentru care urmează să fie desfășurate
activitățile de instruire;
(4)
deține un sistem de evidență a certificatelor emise.
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10.2.2 Inițierea procesului de autorizare
(1)
În vederea inițierii procesului de evaluare în vederea autorizării ca organizație de
pregătire teoretică și/sau practică la sol și în zbor/salt, solicitantul transmite către
autoritatea de certificare o cerere în acest sens.
(2)
Cererea de autorizare trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în RACRLPAN P art. 10.2.1, respectiv:
(i)
Procedurile operaționale;
(ii)
Manualul de instruire/programele de pregătire (teoretică și practică);
(iii)
Procedurile sistemului de calitate, aferente autorizării solicitate.
(3)
Modelul formularului de cerere este prezentat în Anexa 15.
10.2.3 Procesul de evaluare
(1) Evaluarea solicitantului în vederea autorizării se efectuează de către autoritatea de
certificare și constă în verificarea conformării organizației de pregătire teoretică și/sau
practică la sol și în zbor/salt cu prevederile reglementării RACR-LPAN P.
(2) Procesul de evaluare în vederea autorizării include următoarele etape:
(i) analiza documentației transmise de către solicitant;
(ii) auditul facilităților declarate ale organizației de pregătire teoretică și/sau practică la
sol și în zbor/salt .
10.2.4 Evaluarea inițială a documentației
(1)
Manualele organizației de pregătire teoretică și/sau practică la sol și în zbor/salt, sunt
analizate de către autoritatea de certificare pentru a se stabili dacă facilitățile
organizației solicitante și procedurile declarate în acestea sunt în conformitate cu
cerințele reglementării RACR-LPAN P.
(2)
Totodată, este analizată lista personalului implicat în activitatea de instruire care
menționează calificările și competențele acestuia, înaintată la autoritatea de certificare
odată cu cererea de autorizare, pentru a se stabili eligibilitatea acestora.
(3)
Cerințe minime pentru personalul, implicat în activitățile de instruire, propus pentru
acceptare:
(i) managerul și șeful activităților de pregătire trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute în RACR-LPAN P art. 10.4.1 (1), (2);
(ii) instructorul de zbor/salt trebuie să dețină licența de parașutist în termen de
valabilitate și calificările corespunzătoare cursurilor de instruire în zbor/salt pe care
le conduce.
(iii) Atribuțiile instructorului de sol, pentru activitatea de instruire, pot fi preluate și de
instructorii de zbor/salt. Cursurile de pregătire teoretică se pot desfășura și sub
supravegherea unor lectori specializați în disciplinele pe care sunt desemnați să le
conducă, cum ar fi ingineri de aviație, personal navigant, medici, meteorologi.
10.2.5 Manualul de instruire trebuie să fie alcătuit conform structurii descrise în art. 10.10.1
din RACR-LPAN P.
10.2.6 Procedurile operaționale trebuie să fie alcătuite conform structurii descrise în art.
10.10.2 din RACR-LPAN P.
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10.2.7 Sistemul de calitate trebuie să includă prevederile art. 10.10.3 din RACR-LPAN P.
10.2.8 Evaluarea la facilitățile organizației de pregătire solicitante
(1)
Dacă în urma analizei documentelor primite rezultă că solicitantul este eligibil pentru
autorizarea ca organizație de pregătire în domeniile solicitate, autoritatea de certificare
efectuează un audit la facilitățile organizației.
(2)
Organizația auditată are obligația să asigure accesul echipei de audit la informațiile
relevante și la facilitățile declarate în scopul desfășurării în bune condiții a activităților
de audit, după cum urmează:
(i) infrastructura cu toate dotările specifice pregătirii parașutiștilor la sol și în zbor/salt
(din dotările specifice și echipamentele pentru instruire fac parte și siteme de
observație pentru situațiile când se efectuează salturi cu executarea gamei
acrobatice);
(ii) înregistrările și documentele referitoare la respectarea metodologiei de instruire;
(iii) înregistrările și documentele referitoare la desfășurarea cursurilor de pregătire
teoretică, pregătire practică specifică la sol, pregătire practică în zbor/salt;
(iv) dosarele personale ale cursanților, fișele individuale de evoluție;
(v) modalitățile de consemnare a pregătirii efectuate înaintea începerii
zborului/saltului;
(vi) orice alte materiale relevante.
(3)
O copie a raportului, rezultat ca urmare a auditului efectuat de către autoritatea de
certificare, este transmis organizației de pregătire.
(4)
Modelul raportului de audit al organizației de pregătire este prezentat în Anexa 16
10.2.9 Emiterea Autorizației ca Organizație de pregătire teoretică și/sau practică.
(1)
După încheierea etapelor de evaluare a solicitantului și stabilirea conformării cu
cerințele prezentei reglementări, autoritatea de certificare emite autorizația ca
organizație de pregătire.
(2)
Modelul autorizației ca organizație de pregătire este prezentat în Anexa 17.
10.2.10 Supravegherea continuă
(1)
Autorizaţia de organizație de pregătire emisă de autoritatea de certificare are
valabilitatea conform art. 10.11 din RACR-LPAN P, cu condiția ca aceasta să
demonstreze conformarea continua cu condițiile de autorizare.
(2)
Autoritatea de certificare verifică conformarea organizației de pregătire cu cerințele de
autorizare, prin audituri de supraveghere planificate și neplanificate.
(3)
În cazul în care neconformitățile constatate cu ocazia auditurilor de supraveghere o
impun, autoritatea de certificare poate limita, suspenda sau revoca autorizația
acordată în conformitate cu prevederile art. 10.3 și 10.4 din prezentele proceduri.
(4)
Ca parte a procesului de supraveghere desfășurat la OPA, autoritatea de certificare
poate efectua inspecții asupra organizării, desfășurării cursurilor și susținerii
examinărilor de absolvire.
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(5)

Autoritatea de certificare poate solicita entității calificate, dacă este cazul, participarea
prin personal propriu calificat corespunzător la procesul de autorizare/supraveghere a
organizațiilor de pregătire.
10.3. Modificarea domeniului de autorizare
10.3.1 Generalități
(1)
Se consideră modificare a domeniului de autorizare cel puțin una din următoarele
situații:
(i) restrângerea sau extinderea domeniului de activitate;
(ii) modificări ale organizației de pregătire (facilități, organigramă, proceduri de lucru
etc.) care afectează modul de efectuare a instruirii;
(iii) modificarea denumirii organizației de pregătire sau schimbarea proprietarului (în
cazul persoanelor juridice de drept privat).
(2)
Restrângerea domeniului de autorizare poate avea loc în următoarele situații:
(i) la solicitarea organizației de pregătire;
(ii) prin limitarea de către autoritatea de certificare a domeniului de autorizare, ca
urmare a neconformităților constatate.
(3)
Extinderea domeniului de autorizare poate avea loc la solicitarea organizației de
pregătire.
10.3.2 Aprobarea modificărilor la solicitarea organizației de pregătire
(1)
Organizația de pregătire are obligația de a notifica autoritatea de certificare în legătură
cu orice propunere de modificare conform art. 10.3.1 (1), cu cel puțin 30 zile înainte de
data propusă pentru începerea activităților în noile condiții, pentru a permite autorității
de certificare stabilirea conformării cu cerințele prezentei reglementări.
(2)
În acest sens, solicitantul transmite către autoritatea de certificare cererea de aprobare
a modificării însoțită de documentele menționate la art. 10.2.2 în care se reflectă
modificările solicitate.
(3)
Autoritatea de certificare procedează la evaluarea documentației transmise și, dacă
situația o impune, la un audit la facilitățile organizației de pregătire, în conformitate cu
prevederile art. 10.2.8.
(4)
În funcție de rezultatele verificărilor, autoritatea de certificare notifică, în scris,
organizației de pregătire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării,
aprobarea sau respingerea modificărilor propuse și emite o nouă autorizație de
organizație de pregătire, după caz.
(5)
Noua autorizație are aceeași dată de expirare ca și cea înlocuită.
(6)
Organizația de pregătire are obligația de a returna către autoritatea de certificare
exemplarul anterior al autorizației aflat în posesia sa.
10.4. Suspendarea autorizării
(1)
Suspendarea autorizării reprezintă încetarea temporară a privilegiilor de a desfășura
activități de pregătire teoretică și/sau practică la sol și în zbor/salt și are loc în cazurile
prevăzute la art. 10.11, alin (5) din RACR-LPAN P.
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(2)

Decizia de suspendare a autorizării se ia de către autoritatea de certificare în urma
unui audit/inspecție. Aceasta notifică în scris organizația de pregătire asupra deciziei
luate în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constatării cauzei de suspendare.
(3)
În perioada de suspendare, organizația de pregătire nu desfășoară niciuna din
activitățile care intră sub incidența suspendării.
(4)
Autoritatea de certificare menține suspendarea autorizării organizației de pregătire
până la înlăturarea cauzelor care au condus la decizia suspendării.
(5)
Suspendarea se stabilește pentru o durată de până la 6 luni, în funcție de gravitatea
situației.
(6)
Organizația de pregătire a cărei autorizare a fost suspendată trebuie să facă dovada
înlăturării cauzelor care au condus la decizia suspendării și a implementării de acțiuni
corective.
(7)
Dacă în urma verificărilor efectuate, autoritatea de certificare constată că au fost
înlăturate cauzele apariției neconformității care au condus la suspendarea autorizării și
au fost implementate măsuri corective corespunzătoare, notifică organizației de
pregătire încetarea suspendării.
10.5. Revocarea autorizării
(1)
Revocarea autorizării reprezintă încetarea definitivă a privilegiilor de a desfășura
activități de pregătire teoretică și/sau practică la sol și în zbor/salt și are loc:
(i)
în cazurile prevăzute la art. 10.11, alin (5) din RACR-LPAN P;
(ii)
în cazul în care în termen de 6 luni de la data notificării suspendării organizația
de pregătire nu face dovada înlăturării cauzelor apariției neconformității care a condus
la suspendarea autorizării.
(2)
Reluarea autorizării organizației de pregătire se face parcurgând etapele descrise la
art. 10.2 din prezentul capitol.
10.6. Contestații
(1)
Contestațiile împotriva deciziei autorității de certificare de suspendare/revocare a
autorizării se fac conform prevederilor legale.
(2)
Depunerea contestației nu suspendă executarea deciziilor autorității de certificare.
(3)
Deciziile necontestate în termenul legal, rămân definitive.
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CAPITOLUL 11. AUTORIZAREA ENTITĂȚILOR CALIFICATE
11.1. Generalități
11.1.1 Domeniul de autorizare
(1)
Domeniile de autorizare aferente unei entități calificate sunt stabilite conform art. 11.1
(1) din RACR-LPAN P.
(2)
Entitatea calificată nu poate delega, la rândul său, atribuțiile delegate de către
autoritatea de stat în domeniul aviației civile sau de către autoritatea de certificare.
11.1.2 Eligibilitate
Pot fi autorizate să efectueze activități delegate sub supravegherea, controlul și
responsabilitatea autorității de certificare, persoane juridice de drept public sau privat, având
reprezentativitate și acoperire la nivel național, cu practică și experiență în domeniile
menționate.
11.1.3 Autorizare
(1)
Evaluarea și autorizarea entităților calificate în vederea îndeplinirii atribuțiilor din cele
precizate în art. 11.1.1 (1), se efectuează de către autoritatea de certificare în
conformitate cu cerințele din prezenta procedură.
(2)
Autoritatea de certificare pune la dispoziția autorității de stat și publică pe pagina
proprie de internet lista actualizată a entităților calificate autorizate.
11.2. Procesul de autorizare
11.2.1 Cerințe pentru autorizare
(1)
În vederea autorizării pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate, solicitantul trebuie să
demonstreze că îndeplinește condițiile menționate în art. 11.2 din RACR-LPAN P.
(2)
De asemenea, solicitantul trebuie să nominalizeze o persoană de conducere,
responsabilă pentru conformarea continuă a entității calificate cu cerințele de
autorizare, precum și pentru interfața cu autoritatea de certificare.
11.2.2 Inițierea procesului de autorizare
(1)
În vederea inițierii procesului de evaluare în vederea autorizării ca entitate calificată,
solicitantul transmite către autoritatea de certificare o cerere în acest sens.
(2)
Cererea de autorizare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
(i)
memoriu de prezentare a entității calificate,
(ii)
documente referitoare la calificarea și competența persoanelor care urmează a
efectua activități de certificare.
(3)
Modelul cererii este prezentat în Anexa 18.
11.2.3 Procesul de evaluare
(1)
Evaluarea solicitantului în vederea autorizării se efectuează de către autoritatea de
certificare și constă în verificarea conformării entității solicitante cu prevederile
reglementării RACR-LPAN P.
(2)
Procesul de evaluare în vederea autorizării include următoarele etape:
(i)
analiza documentației transmise de către solicitant;
(ii)
auditul facilităților declarate ale entității solicitante.
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11.2.4 Evaluarea inițială a documentației
(1)
Memoriul de prezentare este analizat de către autoritatea de certificare pentru a se
stabili dacă facilitățile entității solicitante și procedurile declarate în acesta sunt în
conformitate cu cerințele reglementării RACR-LPAN P.
(2)
Memoriul de prezentare a entității solicitante trebuie să conțină informații referitoare la:
(i)
facilitățile entității;
(ii)
organigrama entității și atribuțiile compartimentelor care desfășoară activitățile
supuse autorizării;
(iii)
personalul de conducere (managerul responsabil);
(iv)
personalul implicat în activitățile de certificare;
(v)
procedurile proprii prin care entitatea își îndeplinește atribuțiile delegate;
(vi)
interfața cu autoritatea de certificare.
(3)
Totodată, sunt analizate documentele doveditoare ale calificărilor și competenței
personalului implicat în activități de certificare, înaintate la autoritatea de certificare
odată cu cererea de autorizare, pentru a se stabili eligibilitatea acestora.
(4)
Cerințe minime pentru personalul implicat în activitățile de certificare propus pentru
acceptare:
(i)
pregătire profesională corespunzătoare pentru domeniul în care urmează a
desfășura activități de certificare;
(ii)
experiență relevantă în domeniul aeronautic;
(iii)
bună cunoaștere a cerințelor referitoare la activitățile de certificare pe care
urmează să le desfășoare;
(iv)
cunoștințe relevante referitoare la tipurile de parașute pe care se efectuează
certificarea personalului.
11.2.5 Evaluarea la facilitățile entității calificate
(1)
Dacă în urma analizei documentelor primite rezultă că solicitantul este eligibil pentru
autorizarea ca entitate calificată, autoritatea de certificare efectuează un audit la
facilitățile entității solicitante.
(2)
Entitatea auditată are obligația să asigure accesul echipei de audit la informațiile
relevante și la facilitățile declarate în scopul desfășurării în bune condițiuni a
activităților de audit.
(3)
Modelul formularului de audit al entității calificate este prezentat în Anexa 19.
11.2.6 Emiterea Certificatului de autorizare ca entitate calificată
(1) După încheierea etapelor de evaluare a solicitantului și stabilirea conformării cu
cerințele prezentei reglementări, autoritatea de certificare emite certificatul de autorizare
ca entitate calificată.
(2) Modelul Certificatului de autorizare ca entitate calificată este prezentat în Anexa 20.
11.2.7 Supravegherea continuă
(1) Certificatul de autorizare ca entitate calificată emis de autoritatea de certificare are
valabilitate de maxim 5 ani de la data emiterii, cu condiția ca entitatea să se conformeze
în permanență condițiilor de autorizare.
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(2)

Autoritatea de certificare verifică conformarea entității calificate cu cerințele de
autorizare, prin audituri de supraveghere planificate și neplanificate.
(3) În cazul în care neconformitățile constatate cu ocazia auditurilor de supraveghere o
impun, autoritatea de certificare poate limita, suspenda sau revoca autorizarea
acordată, în conformitate cu prevederile art. 11.3.1 (2) și 11.4 de mai jos.
11.3. Modificarea domeniului de autorizare
11.3.1 Generalități
(1) Se consideră modificare a domeniului de autorizare cel puțin una din următoarele
situații:
(i)
restrângerea sau extinderea domeniului de activitate;
(ii)
modificări ale entității calificate (facilități, organigramă, proceduri de lucru etc.)
care afectează modul de îndeplinire a atribuțiilor delegate;
(iii)
modificarea denumirii entității calificate sau schimbarea proprietarului (în cazul
persoanelor juridice de drept privat).
(2) Restrângerea domeniului de autorizare poate avea loc în următoarele situații:
(i)
la solicitarea entității calificate;
(ii)
prin limitarea de către autoritatea de certificare a domeniului de autorizare ca
urmare a neconformităților constatate.
(3) Extinderea domeniului de autorizare poate avea loc la solicitarea entității
11.3.2 Aprobarea modificărilor sistemului entității calificate
(1) Entitatea calificată are obligația de a notifica autoritatea de certificare în legătură cu
orice propunere de modificare conform art. 11.3.1 (1), cu cel puțin 30 de zile înainte de
data propusă pentru începerea activităților în noile condiții, pentru a permite autorității
de certificare stabilirea conformării cu cerințele prezentei reglementări.
(2) În acest sens, solicitantul transmite către autoritatea de certificare cererea de aprobare
a modificării însoțită de documentele menționate la art. 11.2.2, care să reflecte
modificările solicitate.
(3) Autoritatea de certificare procedează la evaluarea documentației transmise și, dacă
situația o impune, la un audit la facilitățile entității calificate, în conformitate cu
prevederile art. 11.2.5.
(4) În funcție de rezultatele verificărilor, autoritatea de certificare notifică, în scris, entității
calificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării, aprobarea sau
respingerea modificărilor propuse și emite un nou certificat de autorizare ca entitate
calificată, dacă este cazul.
(5) Entitatea calificată are obligația de a returna către autoritatea de certificare exemplarul
anterior al certificatului de autorizare aflat în posesia sa.
11.4. Revocarea autorizării
11.4.1 Revocarea autorizării de către autoritatea de certificare
(1)
Revocarea autorizării reprezintă încetarea definitivă a privilegiilor de a desfășura
activități delegate și are loc în situațiile menționate la art. 11.7(1) din RACR-LPAN P.
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(2)
(3)
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Reluarea autorizării entității calificate se face parcurgând etapele descrise la art. 11.2
din prezentul capitol.
După revocarea autorizației de entitate calificată, atribuțiile acesteia sunt preluate de
autoritatea de certificare.
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CAPITOLUL 12. PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Această secțiune detaliază procedurile administrative aplicabile în cazul unei solicitări
adresate autorității de certificare/entității calificate în cadrul procesului de
obținere/revalidare/reînnoire/recunoaștere
a
licenței/calificării
superioare/autorizației
specifice, denumit în continuare proces de certificare.
12.1. Solicitarea
(1)
Solicitările pentru derularea activităților de examinare teoretică și/sau practică trebuie
transmise autorității de certificare/entității calificate, cu cel puțin 7 zile lucrătoare
înaintea datei de începere a respectivei activități.
(2)
Orice solicitare se va transmite folosind un formular tip. Formularele tip utilizate în
procesul de certificare sunt disponibile în format electronic pe pagina de internet a
autorității de certificare/entității calificate.
(3)
Formularele tip trebuie completate lizibil cu majuscule, cu culoare albastră și semnate
de solicitant, în caz contrar acestea vor fi returnate. Solicitările trebuie să fie însoțite
de documentația completă, corespunzătoare tipului de solicitare efectuată. În cazul în
care documentația este incompletă, solicitarea nu va fi luată în evidență, procesul de
certificare fiind inițiat numai la completarea tuturor informațiilor necesare.
(4)
Documentația suport care însoțește o solicitare de obţinere/revalidare/reînnoire
licență/calificare superioară/autorizație specifică conține următoarele:
(i)
cerere, conform modelului prezentat în Anexa 11;
(ii)
certificatul medical corespunzător, în termen de valabilitate;
(iii)
rezultatul verificării de competență efectuată în situația neîndeplinirii condițiilor
de activitate minimă necesară revalidării;
(iv)
certificate de absolvire/reînnoire programe teoretice și programe practice, în
situația obținerilor/creditărilor/reînnoirilor/conversiilor de licență/calificare/autorizație;
(v)
program de reînnoire/creditare/conversie licență/calificare/autorizație, după caz;
(vi)
carnetul de zbor/salt completat și certificat corespunzător, din care să reiasă
activitatea de zbor/salt efectuată și după caz, efectuarea programelor de pregătire
teoretică și practică corespunzătoare;
(vii) licența deținută, după caz;
(viii) document de identitate;
(ix)
după caz, declarație notarială conform celor precizate în art. 2.4. (5) (b) din
RACR-LPAN P;
(x)
fotografie, doar la solicitarea de obținere licența națională;
(xi)
dovada achitării taxelor de examinare corespunzătoare, după caz;
(xii) documente relevante din care să reiasă cerințele de obținere a licenței deținute
(de exemplu: reglementări, programe, certificate, atestate, statut, cod, etc.), după caz.
(5)
Documentele menționate mai sus, cu excepția cererii și a fotografiei, se depun în
copie la autoritatea de certificare/entitatea calificată, după verificarea conformării cu
originalele.
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(6)

În situația în care, pentru un tip de serviciu de certificare solicitat, nu există un formular
standardizat, persoana va redacta, în scris, solicitarea, menționând cu claritate tipul de
serviciu de certificare solicitat. Fiecare solicitare va fi obligatoriu însoțită de toată
documentația necesară ca suport pentru soluționare. În cazul în care documentația
este incompletă, solicitarea nu va fi luată în evidență.
(7)
În cazul unor solicitări pentru alte activități specifice/conexe procesului de certificare
(analiza unor programe de pregătire, analiza unor manuale ale organizațiilor de
pregătire, evaluări sau echivalări nivele de pregătire, etc), acestea trebuie însoțite de
documentația completă, care va include și detalii de contact ale solicitantului.
12.2. Etapele procesului de certificare
Procedura generală de certificare cuprinde următoarele etape:
(1)
completarea, de către solicitant, a formularului standard specific tipului de certificare
solicitat, cu bifarea documentelor corespunzătoare depuse;
(2)
transmiterea, de către solicitant, a documentelor suport necesare procesului de
certificare solicitat (copii după certificate de absolvire cursuri, certificate medicale,
carnet zbor/salt, etc). Aceste documente se vor arhiva la dosarul individual al
parașutistului;
(3)
documentele transmise la autoritatea de certificare/entitatea calificată vor fi verificate
de către personal calificat corespunzător, în funcție de responsabilitățile individuale;
(4)
în situația în care documentele justificative nu sunt suficiente pentru procesul de
certificare solicitat, autoritatea de certificare/entitatea calificată va informa în scris
solicitantul respectiv privind necesitatea completării documentației suport;
(5)
desemnarea comisiei de examinare teoretică și/sau practică după caz;
(6)
efectuarea examinării teoretice și/sau practice cu consemnarea rezultatelor;
(7)
solicitarea reexaminării în situațiile în care solicitantul nu a promovat examinarea
inițială;
(8)
desemnarea comisiei de reexaminare teoretică și/sau practică;
(9)
efectuarea reexaminării teoretice și/sau practice cu consemnarea rezultatelor;
(10) transmiterea raportului examinării teoretice și/sau practice, de către examinator,
autorității de certificare;
(11) eliberarea licenței solicitate;
(12) reexaminările se solicită și se susțin conform prevederilor din capitolul 7 al prezentelor
proceduri.
12.3. Eliberarea licențelor
(1)
Licențele se emit doar dacă documentația suport este completă și verificată.
(2)
Emiterea licențelor se efectuează în baza unui proces verbal, întocmit conform
procedurilor interne ale autorității de certificare/entității calificate. Procesul verbal se
întocmește în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data completării integrale a
tuturor etapelor din procesul de certificare specificate la art. 12.2 de mai sus, aplicabile
tipului de certificare solicitat.
(3)
Emiterea licențelor se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
aprobarea procesului verbal.
2017
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Modelul licenței de parașutist, structurată pe cinci categorii, ierarhizate în funcție de
pregătirea specifică și experiența practică în zbor/salt deținută, este prezentat în
Anexa 1.
(5)
Pentru certificarea aeronautică a personalului navigant parașutist, se percep tarife
conform normativelor aprobate de autoritatea de stat, la propunerea autorității de
certificare/entității calificate.
(6)
Plata tarifelor legale corespunzătoare se face, de regulă, la depunerea cererii de
examinare teoretică și/sau practică, dar nu mai târziu de data primei examinări.
Cererile pentru care nu s-au depus la timp și complet tarifele legale corespunzătoare
nu se iau în considerare.
(7)
În cazul în care se solicită examinare teoretică și/sau practică, pentru deținătorul unei
licențe conținând calificări/autorizări multiple, se vor percepe numai tarifele
corespunzătoare unei calificări/autorizări “superioare”.
12.4. Înregistrări
(1)
În cadrul procesului de certificare, următoarele tipuri de informații vor fi utilizate:
(i)
informații personale – conțin toate datele specifice solicitantului sau
deținătorului de licență, constituite într-un dosar individual. Dosarele individuale sunt
administrate de către compartimentul specializat din cadrul autorității de certificare/
entităţii calificate;
(ii)
informații în format electronic – constituie baza de date utilizată de programul
de gestiune a licențelor de parașutiști. Datele stocate electronic au restricții similare
celor aplicabile informațiilor conținute în dosarele individuale. Baza de date este
gestionată conform procedurilor interne ale autorității de certificare/entităţii calificate,
asigurându-se copii de siguranță pe minimum 2 sisteme de stocare alternative;
(iii)
informații cu caracter general – conțin date cu caracter informativ privind
proceduri, date statistice etc. care pot fi puse la dispoziția publicului, cu respectarea
normelor de comunicare emise de autoritatea de stat;
(iv)
informații cu caracter medical – sunt confidențiale și sunt gestionate de către
departamentul specializat din cadrul autorității de certificare/entității calificate
(2)
Dosarul individual al personalului aeronautic navigant parașutist trebuie să cuprindă,
pe lângă documentele specificate la art. 12.1 (4) și următoarele documente:
(i)
chestionarele de examinare teoretică
(ii)
teste de îndemânare sau verificare în zbor/salt
(iii)
raport de examinare teoretică/practică
(iv)
proces verbal de certificare aeronautică.
(3)
Dosarele individuale ale personalului aeronautic navigant parașutist pot conține și alte
documente față de cele prevăzute la art. 12.4 (2), documente care sunt legate de
activitatea de zbor/salt a parașutistului respectiv, cum ar fi:
(i)
declarație pe propria răspundere în cazul furtului sau pierderii carnetului de
zbor/salt, sau
(ii)
anunțul pierderii/furtului licenței de parașutist sau a carnetului de zbor/salt, întro publicație (ziar) de largă circulație;
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(iii)
documente relevante privind cerințe de pregătire pentru orice alte
calificări/autorizații deținute.
Activitatea practică necertificată corespunzător în carnetul de zbor/salt nu se poate lua
în considerare atunci când se solicită aplicarea unui procedeu de certificare
aeronautică. Certificarea corespunzătoare a salturilor se efectuează conform
instrucțiunilor de completare a carnetului de zbor/salt, specificate în Anexa 2
Dacă autoritatea de certificare/entitatea calificată nu este edificată asupra datelor
consemnate în carnetul de zbor/salt al unui titular, poate solicita confirmarea
înregistrărilor respective de la organizatorul/operatorul unde s-au efectuat salturile.
Dosarele se păstrează de către autoritatea de certificare/entitatea calificată, cel puțin
atâta timp cât documentele emise în baza acestora sunt în termene de valabilitate și,
în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puțin până la termenul
legal la care acestea pot fi arhivate.
În vederea emiterii de duplicate în cazul furtului, pierderii sau deteriorării
documentelor/certificatelor/atestatelor eliberate de autoritatea de certificare/entitatea
calificată, titularii vor anunța acest fapt într-o publicație (ziar) de largă circulație,
dovada anunțului fiind înaintată autorității de certificare/entității calificate împreună cu
o cerere în acest sens.
Când titularul nu mai poate face dovada evidenţei salturilor (ca urmare a pierderii,
furtului, distrugerii etc. carnetului de zbor/salt) experiența practică ce se va lua în
considerare de către autoritatea de certificare/entitatea calificată este cea care a fost
consemnată în ultimele documente de certificare aflate în dosarul parașutistului.
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CAPITOLUL 13. SUSPENDAREA, REVOCAREA ȘI LIMITAREA UNEI LICENȚE,
CALIFICĂRI SUPERIOARE SAU AUTORIZAȚII SPECIFICE ASOCIATE
LICENȚEI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

Suspendarea, revocarea şi limitarea licenței, calificării sau autorizației asociate se pot
aplica de către autoritatea de certificare/entitatea calificată în cazurile prevăzute la art.
2.8 din RACR-LPAN P.
Sancţiunea suspendării/revocării/limitării se constată de către autoritatea de
certificare/entitatea calificată, funcţie de gravitatea faptei și se consemnează într-un
raport.
În cazul suspendării, raportul cuprinde și durata propusă pentru suspendare, care nu
poate depăşi 6 luni.
În baza raportului se emite decizia de suspendare/revocare a sau o nouă licenţă limitată;
Decizia de suspendare/revocare sau licenţa limitată la care se anexează raportul se
comunică, prin cele mai rapide mijloace (e-mail, fax, poştal etc.), de către autoritatea de
certificare/entitatea calificată deținătorului licenței, calificării sau autorizației asociate în
termen de 3 zile lucrătoare.
Suspendarea/revocarea/limitarea își produce efectele de la comunicarea actului de
suspendare/revocare/limitare.
Deținătorul licenței, calificării sau autorizației asociate suspendate/revocate/limitate este
obligat să se prezinte la autoritatea de certificare/entitatea calificată pentru a depune
licența cu calificările și autorizațiile asociate, în maximum 7 zile calendaristice de la
comunicarea actului de suspendare/revocare/limitare.
Deținătorul licenței, calificării sau autorizației asociate poate contesta actul de
suspendare/revocare conform legislației aplicabile.
Autoritatea de certificare/entitatea calificată publică pe propriul site lista
licențelor/autorizațiilor/calificărilor suspendate/revocate.

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT

Ediţia 2

13-1

2017

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă

PIAC – LPAN P
Capitolul 13

__________________________________________________________________________

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT

Ediţia 2

13-2

2017

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

PIAC – LPAN P

Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă
Capitolul 14
_________________________________________________________________________
CAPITOLUL 14. MĂSURI TRANZITORII
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Licențele parașutiștilor, în termen de valabilitate, emise în conformitate cu RACRLPAN P ediția 2006, își păstrează valabilitatea și privilegiile incluse până la revalidare.
Preschimbarea licențelor emise în conformitate cu RACR-LPAN P ediția 2006 se
efectuează la momentul revalidării sau în cazul obținerii unei noi calificări/autorizații,
astfel:
(i)
încadrarea licențelor emise în conformitate cu RACR-LPAN P ediția 2006, întruna din categoriile Ro, A, B, C sau D se efectuează de către autoritatea de
certificare/entitatea calificată, conform autorizațiilor deținute de solicitant și a
experienței practice a acestuia dovedită cu carnetul de zbor/salt;
(ii)
pentru preschimbarea licenței emise în conformitate cu RACR-LPAN P ediția
2006, în oricare din categoriile Ro, A, B, C sau D, solicitantul trebuie să facă dovada
efectuării unei pregătiri specifice conform prevederilor art. 3.2.3 (2) (b) din RACRLPAN P ediția 2017, care se consemnează în carnetul de zbor/salt (tehnici și
proceduri specifice executării pliajelor parașutei principale);
(iii)
calificările și autorizațiile emise în conformitate cu RACR-LPAN P ediția 2006 și
care se regăsesc în RACR-LPAN P ediția 2017 se transcriu în noua licență.
Licențele parașutiștilor, emise după reglementările naționale anterioare și care sunt
expirate, se pot reînnoi în baza unor programe de pregătire specifice conform RACR LPAN P ediția 2017.
Înlocuirea autorizațiilor organizațiilor de pregătire, emise în conformitate cu RACRLPAN P ediția 2006, se va efectua la data expirării acestora, dar cel mai târziu 1
februarie 2018, în urma evaluării de conformitate cu RACR-LPAN P ediția 2017 și cu
prezentele proceduri.
Programele de pregătire începute în baza reglementării RACR-LPAN P ediția 2006 se
consideră a fi conforme cu prezenta reglementare.
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CAPITOLUL 15. RESPONSABILITĂȚI
15.1. Responsabilitățile examinaților
La sesiunile organizate pentru examinarea teoretică, candidații au următoarele obligații:
(1)
să se prezinte la sesiunea de examinare teoretică planificată la ora și în locul
stabilit pentru aceasta, având și o ținută vestimentară adecvată;
(2)
să prezinte comisiei documentele nominale de calificare și identitate, precum și
alte documente cerute în mod expres de comisia de examinare și care au fost
comunicate în timp util candidatului;
(3)
să aibă instrumentele de scris și după caz, instrumentele de calcul necesare;
(4)
să mențină disciplina necesară desfășurării în condiții optime a sesiunii de
examinare;
(5)
să nu utilizeze echipamente electronice interzise în timpul examinării (ex.
telefoane mobile, laptop, aparat de fotografiat, etc.);
(6)
obiectele personale, bagajele și hainele urmează a fi depozitate în partea din
spate a sălii de examinare sau într-o zonă pusă la dispoziția candidaților, în cazul
în care aceasta există;
(7)
doar obiectele de examinare esențiale sunt permise pe masa/pupitrul de
examinare;
(8)
liniștea în sala de examinare trebuie urmărită permanent. Dacă un candidat
dorește să vorbească cu un examinator pentru examinarea teoretică, el/ea trebuie
să rămână așezat și să ridice mâna.
15.2. Responsabilitățile examinatorilor
(1)
Autoritatea va desemna examinatori pentru examinarea teoretică sau, în situația în
care aceștia nu sunt disponibili, va stabili supraveghetori care au rolul menținerii
disciplinei în timpul examinării.
(2)
Examinatorii pentru examinarea teoretică au rolul de a elabora testele la
disciplinele de examinare. În plus, examinatorii pentru examinarea teoretică au
rolul de a corecta lucrările candidaților și de a înscrie rezultatele obținute, sub
semnătură, pe formularul corespunzător, respectând termenul stabilit.
(3)
Examinatorii pentru examinarea teoretică sunt responsabili pentru imparțialitatea și
corectitudinea examinărilor pe care le efectuează.
(4)
Examinatorii pentru examinarea teoretică sunt responsabili pentru păstrarea
confidențialității tuturor bazelor de date.
(5)
Examinatorii pentru examinarea teoretică sunt personal răspunzători de păstrarea
lucrărilor scrise până la predarea lor serviciului de specialitate al autorității de
certificare/entităţii calificate și de asigurarea securității și confidențialității
rezultatelor/lucrărilor.
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CAPITOLUL 16. ANEXE ŞI FORMULARE
ANEXA 1 – Licenţa de paraşutist
ANEXA 2 – Carnet de zbor/salt
ANEXA 3 – Certificat de absolvire pregătire teoretică
ANEXA 4 – Certificat de absolvire pregătire practică
ANEXA 5 – Certificat de pregătire teoretică
ANEXA 6 – Certificat de pregătire practică
ANEXA 7 – Fişa de urmărire a evoluţiei
ANEXA 8 – Certificat pentru revalidare autorizaţie plior paraşută rezervă/salvare, lansare turn
şi instructor turn
ANEXA 9 – Autorizaţie plior paraşută de rezervă/salvare
ANEXA 10 – Raport examinare teoretică şi practică paraşutist
ANEXA 11 – Cerere certificare paraşutist
ANEXA 12 – Cerere autorizare examinator
ANEXA 13 – Solicitare recunoaştere licenţe emise de autorităţi competente ale altor state
ANEXA 14 – Proces verbal pentru recunoaştere licenţe emise de autorităţi competente ale
altor state
ANEXA 15 – Cerere autorizare organizaţie de pregătire
ANEXA 16 – Raport audit pentru autorizare organizaţie de pregătire
ANEXA 17 – Autorizaţie organizaţie de pregătire
ANEXA 18 – Cerere autorizare entitate calificată
ANEXA 19 – Raport audit entitate calificată
ANEXA 20 – Certificat autorizare entitate calificată
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A

Categoria/Category:

……………..

Parachutist Licence

Licenţă de Paraşutist

România
Romania
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XI

X

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

Ştampila autorităţii competente emitente

Numărul licenţei
Licence number
Numele titularului
Name of the holder
Data şi locul naşterii
Date and place of birth
Adresa
Address
Cetăţenia
Nationality
Semnătura titularului
Signature of holder
În numele şi pentru
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
In the name and for
The Romanian Civil Aeronautical Authority
Semnătura autorităţii emitente/ Data/ Locul
Signature of issuing authority/ Date/ Place

Statul emitent
State of issue
Titlul licenţei / Data eliberării iniţiale
Title of the licence / Date of initial issue

A1-1

XIII

Încercător
Test parachutist

Recepţie şi
control
Technical
acceptance

Instructor
Instructor

Calificări
Ratings

XII

Menţiuni / Remarks

TOWER

AFF

IAD

SL

XII a
Autorizaţii
asociate
Related
Authorizations
TANDEM
Valabilitate
Validity

IX

Examinator
Examinator

Tandem
Tandem

Salt cu paraşuta rotundă
Jump with round canopy

Lansare din turn
Tower dropping

Autorizaţii
Authorizations

XII b

2017

Valabilitate
Validity

IX
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D

C

B

A

RO

Categoria

Cerinţe
- 25 salturi;
- Minim 15 salturi cu cădere liberă individuală;
- Minim 3 min. timp total cădere liberă;
- Stabilitate în cădere liberă de minim 10-14 s,
cu recuperare în caz de dezechilibru;
- Abilitatea de a plia paraşuta principală.
- 25 salturi;
- Minim 15 salturi cu cădere liberă individuală;
- Minim 5 min. timp total cădere liberă;
- Minim 5 salturi de formaţie alcătuită din 2
participani;
- Minim 10 salturi cu aterizare în raza a 50 m;
- Abilitatea de a-şi controla corpul în cădere
liberă în jurul celor 3 axe;
- Abilitatea de a plia paraşuta principală.
- 50 salturi;
- Minim 30 min. timp total cădere liberă;
- Minim 10 salturi cu aterizare în raza a 25 m;
- Minim 10 salturi cu executare gamă;
acrobatică în maxim 18 s, sau minim 10 salturi
de formaţie, din care minim 5 cu 3 participanţi.
- 200 salturi;
- Minim 60 min. timp total cădere liberă;
- Minim 50 salturi de formaţie, din care minim
10 cu 4 participanţi.
- 500 salturi;
- Minim 3 ore timp total cădere liberă.

Anexa 1 – Licența de parașutist

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

D

C

B

A

RO

Category

Certificate requirements
- 25 jumps;
- Minimum 15 freefall jumps;
- Minimum 3 minutes total freefall time;
- Minimum 10-14 seconds of freefall stability ,
including recovery in the case of loss of balance;
- Demonstration of the ability to pack a main parachute.
- 25 jumps;
- Minimum 15 freefall jumps;
- Minimum 5 minutes total freefall time;
- Minimum 5 formation jumps involving at least 2
participants;
- Minimum 10 jumps with landings within a 50 m radius
- Demonstration of the ability to control the body in
freefall in all axes;
- Demonstration of the ability to pack a main parachute.
- 50 jumps;
- Minimum 30 minutes total freefall time;
- Minimum 10 jumps with landings within a 25 m radius;
- Minimum 10 jumps with full acrobatic range executed
within 18 seconds, or minimum 10 formation jumps, at
least 5 of which involving 3 participants.
- 200 jumps;
- Minimum 60 minutes total freefall time;
- Minimum 50 formation jumps, at least 10 of which
involving 4 participants.
- 500 jumps;
- Minimum 3 hours total freefall time.

During the exercise of the license privileges, the license
holder must hold a valid medical certificate and must be
able to show an identification document containing a
photo of him/her self.

Pentru exercitarea privilegiilor licenţei, deţinătorul trebuie
să prezinte un certificat medical corespunzător şi un
document de identitate care să conţină o fotografie.

2017

“B”, “C” or ”D” category license holder may execute
independent parachute jumps, based on his/her training
and certificates/ authorizations held, without the
supervision of an instructor.

Deţinătorul categoriei B, C sau D are dreptul să execute
salturi cu paraşuta în mod independent, în limita pregătirii
şi a calificărilor/autorizaţiilor deţinute fără supravegherea
unui instructor paraşutist.

A1-2

“RO” or “A” license holder may exercise, based on his/her
training and certificates/ authorizations held, the functions
of a parachutist, he/she may pack his/her own main
parachute (parachute used) under the supervision of an
instructor and may conduct formation jumps only with
experimented parachutists (instructors or category “C”
license holders).

Deţinătorul categoriei RO sau A are dreptul să exercite, în
limita pregătirii şi a calificărilor/autorizaţiilor deţinute,
funcţia de personal navigant paraşutist şi poate executa
pliajul propriei paraşute principale (parașuta utilizată la
saltul curent) şi salturi individuale sub supravegherea unui
instructor, sau salturi în formaţie doar cu paraşutişti
experimentaţi (instructori sau deţinători ai minim categoriei
C).
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De la data……………..…..la………………….
Dated from

De la saltul nr……………….la………………
From jump numbers

Timp anterior total cădere liberă……………
Previsious total freefall times
Timp total cădere liberă la final………………
Final total freefall times
Timp anterior total tunel……………………….

Prenumele …………..……………………………………

First name

Data nașterii ………………………..………….…………

Birth date

Locul nașterii ………………………..……………………

Birth place

Adresa / Address …………………………………….….

….…………………………………………………………

………………………………………………………….…

Wind tunnel time final this logbook

E-mail……….……………………………………………..

Ediţia 2

A2-2

……………………………………………………………..

…………..…………………………………………………

Licență/calificări/autorizații deținute Licence/ratings/authorizations held

Număr licență / Number licence: ………………………

Timp total tunel la finalul carnetului………….

Telefonul / Phone …..…………………………………...

Previous total wind tunnel times

to

2017

Logbook numbers

Last name
to

Număr carnet de zbor/salt…………...............
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Înscrierea activității în carnetul de zbor/salt se face de către instructorul parașutist sau de către
titularul carnetului de zbor/salt.
Înscrierile se fac cu cerneală sau pix, citeț, neadmițându-se ștersături sau corecturi, decât cu
certificarea corespunzătoare prin semnătură.
Pe prima pagină a carnetului se completează datele personale ale titularului și datele despre
activitatea practică.
Completarea rubricilor cu evidența salturilor:
1. “Nr. salt” se înscrie numărul succesiv al saltului efectuat.
2. “Data” se înscrie data efectuării saltului.
3. “Locul” se înscrie locul/aerodromul unde se execută saltul.
4. “Aeronava” se înscrie tipul aeronavei din care s-a executat saltul.
5. “Parașuta” se înscrie tipul parașutei folosite pentru executarea saltului.
6. “Altitudine” se înscrie altitudinea de la care s-a executat saltul.
7. “Cădere Liberă/Total cădere liberă” se înscrie timpul de cădere liberă efectuat pentru acel salt și
timpul total de cădere liberă, cumulat pentru toate salturile.
8. “Scop/Calitate” se înscrie scopul în care s-a executat saltul (de ex.: inițiere, antrenament, program
obținere calificare/autorizație, demonstrație, concurs, instrucție, parașutist tandem, R.C., CTI,
încercare, filmare, examinare, control în salt, etc.) și calitatea parașutistului (de ex.: elev parașutist,
parașutist, sportiv, instructor, recepționer, încercător, jump master, cameraman, examinator etc.)
9. “Descriere salt” se înscrie ce anume a fost executat pe timpul saltului (de ex.: salt formație LRCL sau
LRC, freefly, AFF cu elev nivel…, gama acrobatică, elemente acrobatice, precizia aterizării cu
rezultat…, stil de cădere…, tandem cu pasager, tandem cu elev, salt demonstrativ cu..., verificare
caracteristici, performanțe și manevrabilități parașută, testare/încercare și prelungire resursă
parașută, examinare-control în zbor/salt, etc.). Atunci când se execută mai multe salturi de același
fel, în același loc, cu aceeași parașută, altitudine, aeronavă, se pot înscrie, în aceeași căsuță
repartizată unui salt, mai multe salturi de același fel, dar cu condiția înscrierii tuturor nr. de salturi, a
timpilor de cădere liberă corespunzători și a enumerării salturilor cu rezultatele respective.

INSTRUCȚIUNI
GENERALE DE COMPLETARE A CARNETULUI DE ZBOR/SALT
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10. “Semnătura” se completează cu nume, prenume, nr. licență şi semnătura unui instructor/examinator
parașutist; atunci când nu este prezent un instructor/examinator la activitatea de salt, se certifica
efectuarea saltului prin semnătura și stampila organizatorului. Atunci când titularul carnetului de
zbor/salt deține calificarea de instructor, se certifică efectuarea saltului prin semnătura proprie şi prin
ștampila organizatorului.
11. “Ștampilă” se aplică ștampila organizatorului salturilor. În situația în care titularul carnetului de
zbor/salt nu are calificarea de instructor dar deține categoria D a licenței de parașutist, certificarea
saltului se poate face doar prin ștampila organizatorului.
Pe pagina “Controale/verificări în salt” se înscriu controalele în zbor/salt: teste de îndemânare
practică, teste de verificare competență practică, controale după întreruperi, orice alte controale în zbor/salt.
Pe pagina de “Observații” se înscriu:
- programele de pregătire teoretică și practică efectuate pentru obțineri de orice alte
abilități/îndemânări care nu sunt specificate ca autorizații în reglementarea de licențiere parașutiști;
- certificări anuale ale Personalului Navigant Parașutist Profesionist necesare evidențierii efectuării
baremurilor de salturi;
- sancțiuni sau alte suspendări/limitări ale privilegiilor licenței/calificărilor/autorizărilor titularului
carnetului
de
zbor/salt.
Înscrierea
se
face
de
către
persoana
care
a
decis
sancțiunea/suspendarea/limitarea/oprirea de la zbor/salt și cu descrierea evenimentului care a generat
sancționarea.
- eventualele incidente/cazuri speciale.
Formularea prin care se înscriu programele efectuate pentru obținerea altor abilități/îndemânări este:
“În urma efectuării unui program de pregătire teoretică de …. ore și a unui program de pregătire practică
de.…. salturi, în cadrul……., în perioada……….,sub supravegherea instructorului parașutist……….cu nr.
licență………, dl./dna…
……….., deținător al licenței de parașutist nr…., a obținut abilitatea de a executa salturi de …….(de ex.:
formație de LRCL, LRC, gama acrobatică, freefly, swoop, wingsuit, etc.). de la data de……….”
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Equipment
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Semnătura / Signature

Descriere salt
Description

Data
Date

Nr.salt
Jump no.

Semnătura / Signature

Descriere salt
Description

Data
Date

Nr.salt
Jump no.

Locul
Place

/

Freefall / Total freefall

Timp cădere liberă /
Timp total cădere liberă

/

Freefall / Total freefall

Timp cădere liberă /
Timp total cădere liberă

Locul
Place

Ştampila / Stamp

/

Scop / Calitate
Purpose / Quality

Aeronava
Aircraft

Ştampila / Stamp

/

Scop / Calitate
Purpose / Quality

Aeronava
Aircraft
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Descriere salt
Description

Paraşuta
Equipment

Nr.salt
Jump no.

Semnătura / Signature

Descriere salt
Description

Paraşuta
Equipment

Nr.salt
Jump no.

/

Freefall / Total freefall

Locul
Place

Timp cădere liberă /
Timp total cădere liberă

/

Freefall / Total freefall

Timp cădere liberă /
Timp total cădere liberă

Locul
Place
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Ştampila / Stamp

/

Scop / Calitate
Purpose / Quality

Aeronava
Aircraft

Ştampila / Stamp

/

Scop / Calitate
Purpose / Quality

Aeronava
Aircraft
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Anexa 3 – Certificat de absolvire pregătire teoretică
Antet al organizației de pregătire

CERTIFICAT
DE
ABSOLVIRE
Pe baza rezultatelor examenului din sesiunea ……………..………………….. , se
acordă parașutistului ………………………………………………………………..……….…
CERTIFICATUL

DE

ABSOLVIRE

a

cursului

(programului)

de

pregătire

teoretică specifică, efectuată în conformitate cu prevederile RACR-LPAN P și
PIAC-LPAN P în cadrul organizației de pregătire……………..……………………………,
în perioada……….…………………………..., în vederea obținerii licenței de parașutist /
calificării / autorizației specifice:………………………………………………………………

Organizație de pregătire
L.S.
Instructor
Supraveghere curs (program)

Nr. .....................................
Data eliberării: anul..............., luna.............................., ziua...................
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SITUAȚIA PREGĂTIRII TEORETICE
a parașutistului/ei...................................................................................................................,
născut/ă la data de............................, în localitatea.........................................., cu domiciliul
în............................................................................................................................................,
posesor/oare al/a actului de identitate (tip, serie, număr)......................................................,
eliberat de......................................................................, la data de......................................,
CNP.....................................................................
Disciplina/Pregătirea teoretică specifică

1

Legislație aeronautică și reglementări

2

Cunoașterea parașutei

3

Performanțe de zbor/salt și planificarea zborului/saltului

4

Performanțe umane

5

Meteorologie

6

Proceduri operaționale

7

Principii de zbor/salt

8

Metodologia instruirii la sol și în zbor/salt

9

Metode și proceduri de recepție și control

10

Metode și proceduri de încercare

11

Nr. ore

Rezultat

studiu

(%)

Pregătire teoretică specifică autorizație lansare din turnul de
parașutism

12

Pregătire teoretică specifică autorizație instructor SL

13

Pregătire teoretică specifică autorizație instructor IAD

Notă: 1. Rubricile necompletate se barează.
2. Pentru autorizațiile de Tandem și instructor AFF se vor completa rubricile de la 1 la 7,
conform disciplinelor studiate.

Instructor:333333333333333333333.333333
(Numele și semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul)
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Anexa 4 – Certificat de absolvire pregătire practică

Antet al organizației de pregătire

CERTIFICAT
DE
ABSOLVIRE
Pe baza rezultatelor examenului din sesiunea ……………..………………. ,se
acordă parașutistului ………………………………………………………………..……..…
CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE a cursului (programului) de pregătire practică
specifică, efectuată în conformitate cu prevederile RACR-LPAN P și PIAC-LPAN P în
cadrul organizației de pregătire……………..……………………………………………,
în perioada……….…………………………..….,în vederea obținerii licenței / calificării /
/autorizației de ….………………………………………………………………………….….

Organizație de pregătire
L.S.
Instructor
Supraveghere curs (program)

Nr. .....................................
Data eliberării: anul..............., luna.............................., ziua...................

.
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SITUAȚIA PREGĂTIRII PRACTICE
a parașutistului/ei...................................................................................................................,
născut/ă la data de............................, în localitatea..........................................,cu domiciliul
în............................................................................................................................................,
posesor/oare al/a actului de identitate (tip, serie, număr)......................................................,
eliberat de......................................................................, la data de......................................,
CNP.....................................................................
Pregătirea practică specifică

Nr. salturi

1

pentru obținerea licenței de parașutist categoria

2

pentru obținerea calificării de instructor parașutist

3

pentru obținerea calificării de recepție și control

4

pentru obținerea calificării de încercător

5

pentru obținerea autorizației de plior parașută de rezervă/salvare

6

pentru obținerea autorizației de lansare din turnul de parașutism

7

Rezultat

.

pentru obținerea autorizației de salt din aeronavă cu parașuta
rotundă (clasică)

8

pentru obținerea autorizației de TANDEM

9

pentru obținerea autorizației de instructor SL

10 pentru obținerea autorizației de instructor IAD
11 pentru obținerea autorizației de instructor AFF
12 pentru obținerea autorizației de instructor turn
Notă: Rubricile necompletate se barează.

Instructor:
.
(Numele și semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul)
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Anexa 5 – Certificat de pregătire teoretică

Antetul organizației de pregătire

CERTIFICAT

Se acordă parașutistului

......................................................

care a efectuat programul de pregătire teoretică specifică conform prevederilor
RACR-LPAN P și PIAC-LPAN P, în perioada

.

.

.. ,

în vederea creditării / conversiei obținerii licenței / calificării superioare / autorizației
specifice / reînnoirii licenței de parașutist

Organizație de pregătire
L.S.

INSTRUCTOR
Supraveghere program

Nr. .....................................
Data eliberării: anul..............., luna.............................., ziua...................

Ediţia 2

A5-1

2017

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

PIAC-LPAN P

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă
Anexa 5
_________________________________________________________________________________

SITUAȚIA PREGĂTIRII TEORETICE
a parașutistului/ei...................................................................................................................,
născut/ă la data de............................, în localitatea.........................................., cu domiciliul
în............................................................................................................................................,
posesor/oare al/a actului de identitate (tip, serie, număr)......................................................,
eliberat de......................................................................, la data de......................................,
CNP.....................................................................

Pregătire teoretică specifică

Nr. ore studiu

1

pentru creditarea obținerii licenței categoria

2

pentru creditarea obținerii calificării de instructor

3

pentru creditarea obținerii calificării de recepție și
control

4

pentru creditarea obținerii calificării de încercător

5

pentru creditarea obținerii autorizației specifice de

..

6

pentru conversia licenței de parașutist categoria

.

7

pentru conversia calificării de instructor

8

pentru conversia autorizației specifice de

.

9

de reîmprospătare pentru reînnoirea licenței categoria

..

10

de reîmprospătare pentru reînnoirea calificării de instructor

11

de reîmprospătare pentru reînnoirea calificării de
recepție și control
de reîmprospătare pentru reînnoirea calificării de
încercător

12
13

pentru reînnoirea autorizației specifice de TANDEM

14

pentru reînnoirea autorizației specifice de instructor AFF
Notă: Rubricile necompletate se barează

Instructor:

.

(Numele și semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat programul.
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Anexa 6 – Certificat de pregătire practică

Antetul organizației de pregătire

CERTIFICAT
Se acordă parașutistului

......................................................

care a efectuat programul de pregătire practică specifică conform prevederilor
RACR-LPAN P și PIAC-LPAN P, în perioada

.

.

.

..,

în vederea creditării / conversiei obținerii licenței / calificării superioare / autorizației
specifice / reînnoirii licenței de parașutist

.

Organizație de pregătire
L.S.
INSTRUCTOR
Supraveghere program

Nr. .....................................
Data eliberării: anul..............., luna.............................., ziua...................
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SITUAȚIA PREGĂTIRII PRACTICE
a parașutistului/ei...................................................................................................................,
născut/ă la data de............................, în localitatea.........................................., cu domiciliul
în............................................................................................................................................,
posesor/oare al/a actului de identitate (tip, serie, număr)......................................................,
eliberat de......................................................................, la data de......................................,
CNP.....................................................................

Pregătire practică specifică
1

pentru creditarea obținerii licenței categoria ……………………….…

2

pentru creditarea obținerii calificării de instructor

3

pentru creditarea obținerii calificării de recepție și
control

4

pentru creditarea obținerii calificării de încercător

5

pentru creditarea obținerii autorizației specifice de …………………..

6

pentru conversia licenței de parașutist categoria ……………………..

7

pentru conversia calificării de instructor

8

pentru conversia autorizației specifice de ……………………………..

9

pentru reînnoirea licenței de parașutist categoria …………………....

10

pentru reînnoirea calificării de instructor

11

pentru reînnoirea calificării de recepție și control

12

pentru reînnoirea calificării de încercător

13

pentru reînnoirea autorizației specifice de …………………………….

14

pentru reînnoirea autorizației specifice de …………………………….

Nr. salturi

Notă: Rubricile necompletate se barează

Instructor:……………………………………………………………….………………
(Numele și semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat programul.
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Anexa 7 – Fișa de urmărire a evoluției

Antetul organizației de pregătire

FIȘA DE URMĂRIRE A EVOLUȚIEI
A elevului / paraşutistului

.

În vederea obținerii:
A. PREGĂTIRE TEORETICĂ
EVALUĂRI / VERIFICĂRI INTERMEDIARE
Data

Instructor

Calificativ / Observații

Semnătura

Instructor

Calificativ / Observații

Semnătura

EVALUARE FINALĂ
Data

B. PREGĂTIRE PRACTICĂ
Nr.
salt

Data

Exercițiu – conţinut
(pe scurt)

Evoluţie

Instructor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CONTROL / EVALUARE INTERMEDIARĂ
Data

Instructor

Calificativ / Observații

Semnătura

Instructor

Calificativ / Observaţii

Semnătura

EVALUARE FINALĂ
Data

Verificat încheierea programului,
Instructor paraşutist
(Responsabil de curs)
_____________________________
(Numele şi semnătura)

Şeful activităţilor de pregătire
__________________________________
(Numele şi semnătura)

Notă: Se pot adăuga/elimina nr. de salturi, în funcție de cursul de pregătire efectuat. Poate fi completat
electronic sau de mână.
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Anexa 8a – Certificat pentru revalidarea autorizațiilor specifice de instructor
turn/lansare turn
Antet
........................................................

CERTIFICAT

pentru revalidarea autorizațiilor specifice de
instructor turn/lansare turn
.
deținător
Parașutistul (numele și prenumele)
al licenței nr.
.., valabilă până la data de
.
. .,
a executat activitățile specificate în RACR-LPAN P art. 7.2.2 (1) (h), (b), după cum este
consemnat în tabelul de mai jos:
Instructor turn / Lansare din turnul de parașutism
Data

Tipul
parașutei

Tip
lansare

Locația

Nr.
lansări

0

1

2

3

4

Nume, prenume,
semnătură
instructor
5

Comandant /
președinte /
director
6

Instrucţiuni de completare
1. Prezentul Certificat este documentul prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor specifice,
menţionate în RACR-LPAN P art. 7.2.2 (1) (h), (b), pentru revalidarea autorizaţiilor specifice de
instructor turn şi lansare turn.
2. În tabel este necesar să se înscrie doar activităţile specifice minime necesare revalidării
autorizaţiilor menţionate în RACR-LPAN P art. 7.2.2 (1) (h), (b), respectiv 10 elevi/paraşutişti
lansaţi din turn sau 5 salturi din turn.
3. Autorizaţia/autorizaţiile care nu corespund celor deţinute de titular, se barează.
4. Se completează tabelul astfel:
- în coloana 0 se înscrie data (perioada) efectuării lansărilor;
- în coloana 1 se înscrie tipul paraşutei (rotundă sau aripă);
- în coloana 2 se înscrie tipul lansării (ghidată, declanşată, platformă);
- în coloana 3 se înscrie locul unde s-a efectuat lansarea;
- în coloana 4 se înscrie numărul de lansări executate în data respectivă;
- în coloana 5 se înscrie numele instructorului sub supravegherea căruia s-a efectuat
lansarea şi semnătura acestuia; în situaţia lansărilor executate de instructori de turn,
rubrica se barează;
- în coloana 6, comandantul aeroclubului/preşedintele/directorul organizaţiei unde s-au
efectuat lansările respective, certifică această activitate prin nume, semnătură şi ştampilă,
(dacă există).
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Anexa 8b – Certificat pentru revalidarea autorizațiilor specifice plior parașută de
rezervă/salvare
Antet
........................................................

CERTIFICAT

pentru revalidarea autorizației specifice de
plior parașută de rezervă/salvare
.
deținător
Parașutistul (numele și prenumele)
al licenței nr.
.., valabilă până la data de
.
. .,
a executat activitățile specificate în RACR-LPAN P art. 7.2.2 (1) (a), după cum este
consemnat în tabelul de mai jos:
Pliaje parașută de rezervă / salvare
Data

Tipul
parașutei

Felul
parașutei

Locația

0

1

2

3

Nr. pliaje
4

Comandant /
președinte /
director
5

Instrucţiuni de completare
1. Prezentul Certificat este documentul prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor specifice,
menţionate în RACR-LPAN P art. 7.2.2 (1) (a), pentru revalidarea autorizaţiei specifice de plior
paraşute de rezervă / salvare.
2. În tabel este necesar să se înscrie doar activităţile specifice minime necesare revalidării
autorizaţiei menţionate în RACR-LPAN P art. 7.2.2 (1) (a), respectiv 5 pliaje ale paraşutei de
rezervă / salvare.
3. Se completează tabelul astfel:
- în coloana 0 se înscrie data (perioada) efectuării pliajelor;
- în coloana 1 se înscrie tipul paraşutei (rotundă sau aripă);
- în coloana 2 se înscrie felul paraşutei: rezervă sau salvare;
în coloana 3 se înscrie locul unde s-au efectuat pliajele respective;
- în coloana 4 se înscrie numărul de pliaje executate în data respectivă;
- în coloana 5 comandantul aeroclubului/preşedintele/directorul organizaţiei unde s-au
efectuat pliajele respective, certifică aceasta prin nume, semnătură şi ştampilă (dacă
există).
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Anexa 9 – Autorizație specifică plior parașută de rezervă/salvare
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

AUTORIZAŢIE SPECIFICĂ PLIOR
PARAŞUTĂ DE REZERVĂ / SALVARE
În conformitate cu prevederile art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.11 din
RACR-LPAN P ediţia 2017 şi art. 6. 1, 6.1.1 din PIAC-LPAN P
ediţia 2017, certificăm că:
Numele şi
Prenumele:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nr. licenţă:

XXXXX

este împuternicit să efectueze pliaje ale paraşutei de rezervă /
salvare în baza P.V. nr. 3......... / 333333..
Valabilitate:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În numele şi pentru
Autoritatea Aeronautică Civilă Română,

Semnătura

LS

3333333333
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SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT
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Anexa 10 – Raport examinare teoretică și practică parașutist

Număr de înregistrare la autoritate

Director autoritate de certificare/entitate
calificată

Şef Serviciu Certificare

RAPORT EXAMINARE TEORETICĂ / PRACTICĂ PARAŞUTIST
1

Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule)

Numele

Semnătura

Număr Licenţă

Data expirării valabilităţii Licenţei

Clasă Certificat Medical

Data expirării valabilităţii CM

2

Examinat teoretic/practic pentru

Obţinere
Revalidare
Reînnoire
Creditare
Conversie

3

1
2
3
4
5

Licenţă de paraşutist Ro, A, B, C, D
Calificare superioară – instructor
Calificare superioară – recepţie şi control
Calificare superioară – încercător
Autorizaţie plior paraşuta rezervă/salvare
Autorizaţie lansare din turn

Autorizaţie salt cu paraşuta rotundă
Autorizaţie TANDEM
Autorizaţie instructor SL
Autorizaţie instructor IAD
Autorizaţie instructor AFF
Autorizaţie instructor turn

Detalii despre examinarea teoretică
DISCIPLINĂ

Rezultat %

1

Legislaţie aeronautică şi reglementări

2

Cunoaşterea paraşutei

3

Performanţe de zbor/salt şi planificarea zborului/saltului

4

Performanţe umane

5

Meteorologie

6

Proceduri operaţionale

7

Principii de zbor/salt

8

Metodologia instruirii la sol şi în zbor/salt

9

Metode şi proceduri de recepţie şi control

Data

Nume examinator

Semnătură

10 Metode şi proceduri de încercare

Rezultatul examinării teoretice:

ADMIS

RESPINS

Preşedinte comisie examinare (Numele şi semnătura): <<.<<<<<<<<..<<<<<<<<<<<<..
4

Detalii despre prima reexaminare teoretică
DISCIPLINĂ

Rezultat %

Dată

Nume examinator

Semnătură

1
2

Rezultatul reexaminării teoretice:

ADMIS

RESPINS

Preşedinte comisie reexaminare (Numele şi semnătura):<<<..<<<<<<..<<<<<<..<<<<<..
5

Detalii despre a doua reexaminare teoretică
DISCIPLINĂ

Rezultat %

Dată

Nume examinator

Semnătură

1
2

Rezultatul reexaminării teoretice:

ADMIS

RESPINS

Preşedinte comisie reexaminare (Numele şi semnătura):<<<..<<<<<<..<<<<<<..<<<<<..
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RAPORT EXAMINARE PRACTICĂ PARAŞUTIST
TEST DE ÎNDEMÂNARE
TEST DE VERIFICARE COMPETENȚĂ
1

EXAMINARE
REEXAMINARE

Detalii despre zbor/salt

Data efectuării testului

Aerodromul/Terenul de zbor

Metodă lansare

Tip/Înmatriculare aeronavă

Tip paraşută/Model
Înălţimea de lansare salt / m

2

Număr serie paraşută
1/<<...m, 2/.....<. m, 3/.<<<.m

Timp cădere liberă salt / s

1<.<.s, 2/<.< s, 3/.<<<s

Detalii despre examinarea în zbor/salt

Notările folosite de examinator

A

R

- admis

NA

- respins

---

- neaplicabil

MANEVRE / PROCEDURI VERIFICATE DE EXAMINATOR (E)

Notare

- neefectuat
Semnătura
examinatorului (E)

SECŢIUNEA 1 - OPERAŢIUNI LA SOL ÎNAINTE DE ZBOR/SALT
a
b
c
d
e

Verificări documente înainte de zbor/salt
Efectuarea pregătirii nemijlocite (briefing)
Pregătire echipament pentru salt, pregătirea paraşutei la sol
Echiparea cu paraşuta şi accesoriile specifice
Îmbarcarea în aeronavă

SECŢIUNEA 2 - EXECUTAREA ZBORULUI /SALTULUI DIN AERONAVĂ / TURN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

Activitatea în aeronavă/ la turn, înaintea saltului
Vizarea reperelor şi aprecierea momentului de părăsire a aeronavei/platformei
Părăsirea aeronavei/platformei corespunzător modului de deschidere a paraşutei
Menţinerea stilului de cădere
Executarea gamei acrobatice
Formaţie – lucru relativ în cădere liberă (LRCL)
Formaţie – lucru relative pe cupola (LRC)
Respectarea timpului de cădere liberă
Poziţia corpului la deschiderea paraşutei şi verificarea procesului de deschidere/desprindere
Pilotarea paraşutei corespunzător cerinţelor specifice
Orientarea în spaţiu şi urmărirea situaţiei meteo
Apropierea şi efectuarea prizei de aterizare în funcţie de direcţia şi intensitatea vântului
Precizia aterizării

/
/
/
/ NA
/ NA
/ NA
/ NA
/ NA
/
/
/
/
/NA

SECŢIUNEA 3 - ACTIVITATE SPECIFICĂ CALIFICĂRILOR SUPERIOARE
a
b
c

Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice zborului/saltului de instruire
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice saltului de recepţie şi control
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice saltului de încercare

SECŢIUNEA 4 – ACTIVITATE SPECIFICĂ AUTORIZĂŢIILOR SPECIFICE
a
b
c
d
e
f
g

Respectarea instrucţiunilor specifice de pliaj
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice zborului/saltului în TANDEM
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice zborului/saltului de instruire în TANDEM
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice zborului/saltului de instruire SL
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice zborului/saltului de instruire IAD
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice zborului/saltului de instruire AFF
Respectarea procedurilor şi metodologiei specifice saltului de instruire la TURN

SECŢIUNEA 5 – EXPLOATAREA PARAŞUTEI / PROCEDURI DE URGENŢĂ
a
b

Respectarea limitelor de exploatare ale paraşutei
Rezolvarea cazurilor speciale (procedurilor de urgenţă)

3

Observaţiile examinatorului în zbor/salt (E), dacă este cazul

4

Detalii despre examinatorul în zbor/salt (E)

Numele E (cu majuscule)

Semnătura E

Număr Licenţă E

Data expirării valabilităţii Licenţei

Clasă Certificat Medical

Data expirării valabilităţii CM

Rezultatul examinării practice:

ADMIS

RESPINS

Preşedinte comisie examinare (Numele şi semnătura):<<<..<<<<<<..<<<<<<..<<<<<..
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Anexa 11 – Cerere certificare parașutist

Număr de înregistrare la solicitant

Director autoritatea de
certificare/entitatea calificată

Şef serviciu certificare

CERERE CERTIFICARE PARAŞUTIST
1

Examinare solicitată

TEORETICĂ*

2

Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule)

Nume

Prenume

C.N.P.

E-mail

PRACTICĂ*

Adresă

Telefon

Număr Licenţă
Certificat Medical

3

Eliberată de
Clasa :

Valabil până la

Calificări / Autorizaţii

solicitate*

deţinute*

Procedeu de certificare
aplicabil

Dată expirare

(obţinere/revalidare/reînnoire/

valabilitate

creditare/conversie)

Licenţă de paraşutist categoria Ro
Licenţă de paraşutist categoria A
Licenţă de paraşutist categoria B
Licenţă de paraşutist categoria C
Licenţă de paraşutist categoria D
Calificare superioară – instructor
Calificare superioară – recepţie şi control
Calificare superioară – încercător
Autorizaţie specifică plior paraşută rezervă/salvare
Autorizaţie specifică lansare din turn
Autorizaţie specifică salt cu paraşuta rotundă
Autorizaţie specifică TANDEM
Autorizaţie specifică instructor SL
Autorizaţie specifică instructor IAD
Autorizaţie specifică instructor AFF
Autorizaţie specifică instructor turn
4

Experienţă de zbor/salt deţinută la data depunerii cererii

Totală carieră
Totală în ultimele 24 de luni
Ca instructor în ultimele 24 de luni
Ca recepţioner în ultimele 24 de luni
Ca încercător în ultimele 24 de luni
Salturi cu gama acrobatică în ultimele 24 de luni
Formaţie LRCL în ultimele 24 de luni
Formaţie LRC în ultimele 24 de luni
Pliaje paraşuta de rezervă/salvare în ultimele 24 de luni
Lansări din turnul de paraşutism în ultimele 24 de luni
Salturi cu paraşuta rotundă (clasică) în ultimele 24 de luni
TANDEM în ultimele 12 luni / în ultimele 120 de zile
Ca instructor SL - elevi lansaţi în ultimele 12 luni
Ca instructor IAD - elevi lansaţi în ultimele 12 luni
Ca instructor AFF în ultimele 12 luni
Ca instructor TURN - paraşutişti lansaţi în ultimele 24 de luni

Număr salturi / Timp cădere liberă

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-------------------------------------------------------------/
--------------------------------------------

Indicaţii de completare:

1. Căsuţele necompletate se barează cu o linie orizontală.
2. * - Pentru răspunsurile afirmative, sau existenţă, se notează un X în căsuţa corespunzătoare, în caz contrar căsuţa se lasă necompletată.
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5

Pregătire teoretică deţinută

Ore pregătire / Curs

Perioadă desfăşurare
de la

/

la

Organizator / Desfăşurat la

Curs (program) pentru obţinere licenţă/calificare
superioară
Program creditare obţinere licenţă / calificare
superioară /autorizaţie specifică
Program de reîmprospătare pentru reînnoire
licenţă/calificare superioară
Curs (program) pentru obţinere autorizaţie
specifică
Program de reîmprospătare pentru revalidare
autorizaţie specifică TANDEM / AFF
Program de reîmprospătare pentru reînnoire
autorizaţie specifică de TANDEM / AFF
Program pentru conversia licenţei / calificării
superioare / autorizaţiei specifice
6

Nr. salturi (pliaje) /

Pregătire practică deţinută

Curs (program) pentru
calificare superioară

obţinere

Curs

licenţă

Perioadă desfăşurare
de la

/

la

Organizator / Desfăşurat la

/

Program creditare obţinere licenţă / calificare
superioară / autorizaţie specifică
Program practic pentru reînnoire licenţă /
calificare superioară
Curs (program) pentru obţinere autorizaţie
specifică
Program practic pentru reînnoire autorizaţie
specifică
Program practic pentru conversia licenţei /
calificării superioare / autorizaţiei specifice
7

Documente anexate la cerere*

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Buletinul sau Cartea de Identitate – în copie
Certificatele de absolvire/reînnoire/creditare/conversie -pregătire teoretică / practică – în copie
Certificatul de aptitudine medicală – în copie
Programul de reînnoire licenţă/calificare superioară/autorizaţie specifică
Carnet zbor/salt cu activitatea practică efectuată – în copie
Licenţa deţinută (după caz) – în copie
Declaraţie notarială (consimţământ) – după caz
Alte documente relevante (după caz)
Chitanţa sau Ordinul de plată a tarifelor de examinare teoretică / practică – în copie
1fotografie color 2/3 cm, numai pentru cazul obţinerii licenţei de paraşutist

Semnătura solicitantului pentru asumarea conformării cu realitatea a datelor înscrise în tabelele de mai sus:
------------------------------------------REZERVAT PENTRU AUTORITATE

Şef Serviciu Certificare:

APROB

EXAMINAREA*

TEORETICĂ (T)
PRACTICĂ (P)
Obţinere
1
Licenţă de paraşutist cat. Ro
Autorizaţie specifică plior rezervă/salvare
Revalidare
2
Licenţă de paraşutist cat. A
Autorizaţie specific lansare din turn
Reînnoire
3
Licenţă de paraşutist cat. B
Autorizaţie specifică salt cu paraşuta rotundă
Creditare
4
Licenţă de paraşutist cat. C
Autorizaţie specifică TANDEM
Conversie
5
Licenţă de paraşutist cat. D
Autorizaţie specifică instructor SL
Calificare superioară instructor
Autorizaţie specifică instructor IAD
Calificare superioară recepţie şi control
Autorizaţie specifică instructor AFF
Calificare superioară încercător
Autorizaţie specifică instructor turn
Am verificat corectitudinea datelor înscrise de solicitant în tabelele 1,2,3,4,5,6 Neconformităţi:
şi existenţa documentelor anexate, menţionate în tabelul 7.
Inspector/Referent Serviciu Certificare:
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Anexa 12 – Cerere autorizare examinator

Director autoritatea de
certificare/entitate calificată

Număr de înregistrare la solicitant

Număr de înregistrare la autoritate

CERERE AUTORIZARE EXAMINATOR PARAŞUTIST
Se completează cu majuscule de către solicitant

1

Solicitare

Obţinere autorizaţie

2

Detalii despre solicitant

Revalidare

Nume

Prenume

C.N.P.

E-mail

Reînnoire

Adresă

Telefon

Număr Licenţă
Certificat Medical

3

Valabilă
Clasa :

Calificări

Valabil până la

Deţinute

Autorizaţii

Licenţă de paraşutist categoria Ro
Licenţă de paraşutist categoria A
Licenţă de paraşutist categoria B
Licenţă de paraşutist categoria C
Licenţă de paraşutist categoria D
Calificare superioară – instructor
Calificare superioară – recepţie şi control
Calificare superioară – încercător

4

Autorizaţie specifică plior paraşută rezervă/salvare
Autorizaţie specifică lansare din turn
Autorizaţie specifică salt cu paraşuta rotundă
Autorizaţie specifică TANDEM
Autorizaţie specifică instructor SL
Autorizaţie specifică instructor IAD
Autorizaţie specifică instructor AFF
Autorizaţie specifică instructor turn
Autorizaţie examinator

Experienţă de zbor/salt deţinută
Se completează numai în cazul obţinerii

Experienţa totală ca instructor – nr. salturi, timp total de cădere liberă,
perioadă de activare ca instructor

Minim necesară

Deţinută

800 / 4 ore / 36 luni

Experienţa ca paraşutist Tandem / instructor Tandem – perioada de
activare, nr. salturi în Tandem

36 de luni / 200 salturi

Experienţa ca instructor AFF – perioada de activare ca instructor, nr.
salturi total şi pe ultimele 12 luni

36 de luni / 200 salturi /
30 salturi

Experienţa ca instructor AFF principal – nr. salturi conduse
5

Deţinute

50

Data examinărilor teoretice / practice conduse de solicitant
Se completează numai în cazul revalidării

Primul an
Ultimele 12 luni
Test de acceptabilitate
6

Declar pe proprie răspundere că toate datele înscrise în tabelele 1, 2, 3, 4 şi 5 de mai sus sunt conforme cu
realitatea, că am exercitat privilegiile calificării de instructor fără întrerupere în ultimele 36 de luni şi ataşez în copie:

1. Certificatul medical
2. Licenţa de paraşutist
3. Copie din carnetul de zbor/salt cu paginile relevante, şi după caz, în original, formularul testului de acceptabilitate
4. Document de identitate
5. Dovada achitării tarifelor de examinare, după caz şi de eliberare a certificatelor solicitate
Semnătura solicitantului
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FORMULAR DE EVALUARE A CERERII PENTRU EXAMINATOR PARAŞUTIST

Rezervat pentru autoritate
1

Verificarea îndeplinirii cerinţelor pentru participarea la cursul de pregătire teoretică / practică specifică
pentru examinatori

Am verificat corectitudinea datelor înscrise
de solicitant în tabelele de mai sus şi
existenţa documentelor anexate menţionate

Neconformităţi:

Data:

Dată rezolvare:

Inspector / Referent Serviciul Certificare
Aprob: Participarea la curs

OBŢINERE

REVALIDARE

REÎNNOIRE

examinator paraşutist

Şef Serviciu Certificare

TEST DE ACCEPTABILITATE PENTRU EXAMINATOR PARAŞUTIST
Se completează cu majuscule de către examinatorul care evaluează testul
1

Detalii referitoare la examinatorul solicitant

Solicitare

Obţinere autorizaţie
examinator

Nume

Nr. licenţă

Valabilă până la

Detalii privind testul de acceptabilitate

Test de îndemânare

Examinare

Test de verificare competență

Reexaminare

3

Reînnoire autorizaţie
examinator

Prenume

CNP

2

Revalidare autorizaţie examinator

Detalii despre zbor / salt

Data efectuării testului

Aerodromul/Terenul de zbor

Metodă lansare

Tip/Înmatriculare aeronavă

Tip paraşută/Model

Număr serie paraşută

Înălţimea de lansare salt / m

1/==...m, 2/.....=. m, 3/.===.m

Timp cădere liberă salt / s

1=.=.s, 2/=.= s, 3/.===s

Numele şi prenumele persoanei examinate de către
examinatorul solicitant
4

Rezultatul testului
Admis

5

Propunere reexaminare *

Respins

Observaţii

NOTĂ: Se admite o singură reexaminare

Declar pe propria răspundere că am primit de la examinatorul solicitant, conform RACR – LPAN P, informaţiile relevante cu privire la
pregătirea şi experienţa acestuia şi am constatat că este eligibil pentru verificarea practică solicitată.

6

Examinatorul care evaluează testul

Numele şi prenumele
Număr licenţă
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Anexa 13 – Solicitare recunoaștere licențe emise de autorități competente ale altor
state

Solicitare pentru recunoaşterea licenţei de paraşutist şi a calificărilor /
autorizaților specifice emise de autorităţi străine competente
Application for skydiving licence aknowledgment

Numele solicitantului ………………………………………………………………………………

Applicant’s name

Telefon …………………. e-mail …………………………………………………………………...
Phone no.

Licenţă de paraşutist nr. ………………………………….. emisă de:…………………………….
Skydiving licence no.

issued by:

Valabilă până la ………………………
Valid until

Certificat medical conform standardelor ICAO sau echivalente clasa …………………….......
Medical certificate (according ICAO standards or equivalent, class

Valabil până la ……………….
Valid until

Scopul recunoaşterii ………………………………………………………………………………...
Scop of the licence aknowledgment

Locul efectuării verificării în scopul recunoaşterii ………………………………………………...
Documents checked at (location)

Perioada desfăşurării activităţii de paraşutism în România, pentru care este solicitată
Time period for skydiving in Romania

recunoaşterea ……………………………………………………………………………………….
Locul desfăşurării activităţii de salt ………………………………………………………………...
Drop zone

Semnătura ……………………………………. Data ……………………………
Signature

Date

Prezenta cerere va fi completată de solicitant cu scris de mână şi transmisă la: ….adresa de

e-mail a autorității de certificare/entității calificate…….
This application must be filled-in by hand and sent to:

Solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente în original:
Next documents have to be presented in original:

-

Act de identitate;

Identification document

Licenţă de paraşutist în termen de valabilitate;

Valid skydiving licence

Certificat medical conform standardelor ICAO sau echivalat/declarație conform
Anexei 2 din RACR-LPAN P.
Medical certificate according to ICAO standards or equivalent/statement according to RACRLPAN P Annex 2.
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SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT
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Anexa 14 – Proces verbal pentru recunoașterea licențelor emise de autorități
competente ale altor state

Număr de înregistrare la autoritatea de certificare/entitatea calificată

Director autoritatea de certificare/entitatea calificată

PROCES VERBAL DE RECUNOAŞTERE
A LICENŢEI DE PARAŞUTIST
MINUTES OF SKYDIVING LICENCE AKNOWLEDGMENT

Subsemnatul (numele instructorului) ……………………………………………………...………
The undersigned (instructor’s name)

Deţinător al licenţei de instructor paraşutist nr. .....…... , am efectuat la data ……………….
Holder of parachutist instructor licence no

verificarea documentelor originale ale solicitantului:

on date

checked the original documents of the applicant:

………………………………………………………………………………………………………….
După cum urmează:

As follows:

1. Licenţa de paraşutist nr. ………. , emisă de ……………………………………………...
Skydiving licence no.

issued by

valabilă până la ……………………………………..
valid until

2. Certificat medical ICAO sau echivalent ……… , valabil până la …………………...
ICAO Medical certificate or equivalent,

valid until

3. Documentul de identitate numărul ………………………………………………………...
Identification document no.

Conform art. 9.3.2 din RACR-LPAN P solicitantul poate desfăşura activităţi de paraşutism în
România în limita următoarelor calificări/autorizări:

According to Art. 9.3.2 of RACR-LPAN P the applicant may conduct skydiving in Romania only within the
following qualifications/authorisations:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Valabilitatea recunoaşterii ……………………………………………..
The acknowledgment validity

Semnătura instructorului:
Instructor signature:

Martor (nume, semnătură)

Witness (name and signature)
NOTĂ: Prezentul proces-verbal se încheie în 2 exemplare, unul se înmânează solicitantului iar al doilea se
transmite, de către instructor, autorităţii de certificare/entităţii calificate în termen de 15 zile.
Note: This minutes is filled-in in 2 original copies, one for the applicant and other is foworded, by the instructor, to the
certification authority within 15 days following it’s signuture.

Am luat la cunoştinţă,
Numele și semnătura persoanei responsabile din cadrul autorității de certificare/entității calificate
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SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT
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Anexa 15 – Cerere autorizare organizație de pregătire

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
CERERE
PRIVIND
ACORDAREA / MODIFICAREA/ REÎNNOIREA
AUTORIZAŢIEI CA ORGANIZAŢIE DE PREGĂTIRE
1.1

SOLICITANTUL (nume, adresă, date comerciale şi fiscale de înregistrare )

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.2

REPREZENTAT prin (nume, prenume, funcţie/calitate, adresă)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
solicit acordarea
, modificarea
, reînnoirea
autorizaţiei ca organizaţie de
pregătire pentru a fi autorizat să desfăşor activităţi de pregătire a personalului navigant parașutist. În
acest scop prezint următoarele informaţii:
2.1
2.1.1

Tipul aeronavelor şi paraşute utilizate
Aeronave şi paraşute proprii

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
---------------------------------------......
2.1.2
Aeronave şi paraşute deţinute în baza unui titlu de deţinere (natura juridică a titlului de
deţinere, perioada de utilizare)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.2

Tipul activităţilor de pregătire propuse pentru autorizare.
- pregătire teoretică
- pregătire practică, la sol și în zbor/salt

2.3

Zona de salturi.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.4
2.4.1
(a)

Date privind organizarea managerială.
Numele, calificarea şi experienţa personalului de conducere
Manager responsabil;

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(b)
Șeful activităților de pregătire;
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.4.2

Numele, calificarea şi experienţa personalului pentru instruire:

..-.......................................................................................................................................................
-.........................................................................................................................................................
-.........................................................................................................................................................
-.........................................................................................................................................................
-.........................................................................................................................................................
-.........................................................................................................................................................
-.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.5
Data la care Manualul de instruire, procedurile operaționale și descrierea sistemului de
calitate vor fi înaintate la AACR spre aprobare.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................----

2.6

Data propusă pentru începerea activității

............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................----

Declar că informaţiile prezentate mai sus sunt reale şi că orice modificare a acestora va fi adusă la
cunoştinţa Autorităţii Aeronautice Civile Române, în termenele prevăzute în reglementările
aeronautice aplicabile.
Numele şi prenumele persoanei autorizate (cu majuscule)
Semnătura

____________________________
_____________________________
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Anexa 16 – Raport audit pentru autorizare organizație de pregătire

RAPORTUL DE INSPECŢIE A UNEI ORGANIZAŢII DE PREGĂTIRE (OP)
PENTRU PARAŞUTIŞTI
(Acolo unde este cazul, bifaţi cele relevante)
Şeful echipei de
audit/inspecţie
Inspector

Data inspecţiei

Inspector
Numele OP
Adresa OP
Nr. de referinţă al OP
pregătire teoretică
Tipul pregătirii efectuate
de OP

pregătire practică, la sol şi în zbor/salt
pregătire teoretică şi practică, la sol şi în zbor/salt

Aerodrom de bază al OP
Aerodrom alternativ al OP

RAPORT PUNCTUAL DE INSPECŢIE
1.

SATISFACEREA CONDIŢIILOR GENERALE DE AUTORIZARE
Satisfăcător
Situaţia privind satisfacerea condiţiilor generale de autorizare a
fost verificată în conformitate cu cerinţele descrise la art. 10.2
din RACR-LPAN P şi art. 10.2.1 din PIAC-LPAN P.
PERSONALUL DE CONDUCERE ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Satisfăcător
Situaţia privind personalul de conducerea şi structura
organizatorică a OP fost verificată în conformitate cu cerinţele
descrise la art. 10.4 din RACR-LPAN P.

Nesatisfăcător

2.

3.

PERSONALUL PENTRU INSTRUIRE

Situaţia privind personalul pentru pregătire a fost verificată în
conformitate cu cerinţele descrise la art. 10.2.4 (3)(ii) şi (iii) din
PIAC-LPAN P.
4.

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfăcător

ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările au fost verificate în conformitate cu cerinţele
descrise la art. 10.5 din RACR-LPAN P.
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5.
VERIFICAREA PRIN REFERINŢĂ ÎNCRUCIŞATĂ A UNUI EŞANTION DE ÎNREGISTRĂRI
Referinţa încrucişată se referă la documentele de înregistrare a zborurilor/salturilor, înregistrări şi
rapoarte privind instruirea, carnetele de zbor ale elevului şi ale instructorului, documentaţia aeronavei etc.
Curs/
program

6.

Data
inspecţiei

Tip
paraşută

Identificare
paraşută

Ora
Tip/
înmatriculare decolare
aeronavă
aeronavă

Satisfăcător

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Nesatisfăcător

INFRASTRUCTURA PENTRU PREGĂTIRE

Infrastructura pentru pregătire a fost verificată în conformitate cu
cerinţele descrise la art. 10.9 din RACR-LPAN P.
10.

Nesatisf.

ZONA DE SALTURI

Zona de salturi a fost verificată în conformitate cu cerinţele
descrise la art. 10.8 din RACR-LPAN P.
9.

Satisf.

PROGRAMA DE INSTRUIRE

Programa de instruire a fost verificată în conformitate cu
cerinţele descrise la art. 10.6 din RACR-LPAN P.
8.

Nume
instructor

STANDARDELE INSTRUIRII

Standardele instruirii au fost verificate în conformitate cu
cerinţele specifice descrise în capitolele corespunzătoare ale
RACR-LPAN P şi PIAC-LPAN P.
7.

Nume
elev

AERONAVE/PARAŞUTE APROBATE PENTRU ZBOR/SALT
AERONAVE
PARAŞUTE
TIP
NUMAR
TIP

VERIFICAREA UNUI EŞANTION DE AERONAVE/PARAŞUTE
Satisfăcător
Eşantionul de aeronave/paraşute a fost verificat în conformitate
cu cerinţele descrise la art. 10.7 din RACR-LPAN P (inclusiv
înmatriculare avioane/nr. serie paraşute şi documentaţia
aferentă acestora).

NUMAR

11.

12.

Nesatisfăcător

MANUALUL /PROCEDURILE CORESPUNZĂTOARE

Manualul/Procedurile a(u) fost verificat(e) în conformitate cu
cerinţele descrise la art. 10.10 din RACR-LPAN P.
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13.
SISTEMUL DE CALITATE
Satisfăcător
Nesatisfăcător
Sistemul de calitate a fost verificat în conformitate cu cerinţele
descrise la art. 10.10.3 din RACR-LPAN P.
14.

NOTE
Acolo unde nu a fost posibilă verificarea unui punct, acest lucru trebuie argumentat.
Acestui raport trebuie să i se ataşeze o explicaţie pentru fiecare punct(e) marcat(e)
“nesatisfăcător”.
3)
La încheierea raportului, acesta trebuie păstrat de către autoritatea de certificare şi adus la
cunoştinţă OP.
1)
2)

REZULTAT AUDIT/INSPECŢIE
Nr.
Crt.

Neconformitate

Echipa de
audit/inspecţie

Referinţa

Şeful echipei

Inspector

Observaţii

Inspector

Nume

Semnătură

AVIZAT
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SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT
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Anexa 17 – Autorizație organizație de pregătire

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

AUTORIZAŢIE ORGANIZAŢIE DE PREGĂTIRE
Nr. OP-LPAN-P / _____
În conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea
Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P “Licenţierea personalului
aeronautic navigant paraşutist”, în baza evaluărilor efectuate, Autoritatea Aeronautică
Civilă Română certifică prin prezenta faptul că:
DENUMIREA ORGANIZAŢIEI DE PREGĂTIRE
având adresa
Adresa sediului central
se conformează prevederilor Codului Aerian al României şi îndeplineşte cerinţele Ordinului
Ministerului Transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile
române RACR-LPAN P “Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”, având
capacitatea de a efectua activităţile de instruire teoretică şi practică, la sol şi în zbor/salt,
pentru paraşutişti.
Se certifică, totodată, că activităţile de pregătire autorizate sunt supuse sistemului de
inspecţie şi supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile Române.
Prezenta Autorizaţie nu este transmisibilă şi poate fi suspendată, limitată sau revocată în
cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de autorizare.
Data emiterii:

_________

Data expirării:

_________
DIRECTOR GENERAL

Nume:
Semnătură:
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Anexă

AUTORIZAŢIA CA ORGANIZAŢIE DE PREGĂTIRE
Nr. ___________

1. Tipul activităţilor de pregătire autorizate:
Da

1.

Pregătire teoretică

2.

Pregătire practică, la sol și în zbor/salt

Nu

2. Tipul aeronavelor utilizate:

3. Limitări

Obs: Toate activitățile se efectuează în conformitate cu Manualele și procedurile
asumate de OPA și aprobate de AACR.

Data emiterii:

_________

DIRECTOR GENERAL
Nume:
Semnătură:
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Anexa 18 – Cerere autorizare entitate calificată

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
CERERE
PRIVIND
ACORDAREA / MODIFICAREA/ REÎNNOIREA
AUTORIZAŢIEI CA ENTITATE CALIFICATĂ
1.1

SOLICITANTUL (nume, adresă, date comerciale şi fiscale de înregistrare )

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.2

REPREZENTAT prin (nume, prenume, funcţie/calitate, adresă)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
solicit acordarea

2.2

2.3

, modificarea

, reînnoirea

autorizaţiei ca entitate calificată:

Tipul activităţilor solicitate:
Organizarea examinărilor teoretice
-

Organizarea examinărilor practice la sol și în zbor/salt

-

Gestionarea registrului unic de licențe

-

Emiterea documenteor de certificare/calificare

Descrierea structurii organizatorice

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.4

Numele, calificarea şi experienţa personalului calificat:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.5
Data la care procedurile utilizate vor fi prezentate la AACR
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................8888

2.6

Data propusă pentru începerea activității

............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................8888

Declar că informaţiile prezentate mai sus sunt reale şi că orice modificare a acestora va fi adusă la
cunoştinţa Autorităţii Aeronautice Civile Române, în termenele prevăzute în reglementările
aeronautice aplicabile.

Numele şi prenumele persoanei autorizate (cu majuscule)
Semnătura

____________________________
_____________________________
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Anexa 19 – Raport audit pentru entitatea calificată

RAPORTUL DE AUDIT AL UNEI ENTITĂŢI CALIFICATE (EC)
PENTRU PARAŞUTIŞTI

Data
inspecţiei

Şeful echipei de audit/inspecţie
Inspector
Inspector
Numele EC
Adresa EC
Nr. de referinţă al EC
organizarea examinărilor teoretice
Tipul activităţii delegate

organizarea examinărilor practice la sol şi
în zbor/salt
gestionarea registrului unic de licenţe
emiterea documentelor de
certificare/calificare

RAPORT PUNCTUAL DE INSPECŢIE
Nr.
Cerinţa
Crt.
A. Condiţii de autorizare
EC este constituită și funcționează în conformitate cu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prevederile legislației naționale aplicabile;
EC deține personalul necesar calificat corespunzător

EC deține mijloacele necesare în vederea îndeplinirii
sarcinilor tehnice și administrative
EC deține proceduri pentru desfășurarea activităților
pentru care este/urmează a fi autorizat
EC deţine un sistem de evidență a
documentelor/certificatelor ce sunt/vor fi emise
EC deţine reglementările specifice domeniului
parașutismului

Baza
legală

Observaţii

RACR-LPAN P
11.2.1 (2)
RACR-LPAN P
11.2.1 (2)
RACR-LPAN P
11.2.1 (3)
RACR-LPAN P
11.2.1 (4)
RACR-LPAN P
11.2.1 (5)
RACR-LPAN P
11.2.1 (6)

EC se asigură că personalul respectă secretul
profesional

RACR-LPAN P
11.2.1 (8)
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B. Obligaţiile deţinătorului autorizaţiei de EC
RACR-LPAN P
1.
EC nu a delegat activităţile pentru care este
11.4 (1)(i)
certificat
RACR-LPAN P
2.
EC răspunde direct în faţa autorităţii de
11.4 (1)(ii)
certificare
P
3.
EC permite accesul inspectorilor autorităţii de RACR-LPAN
11.4 (1)(iii)
certificare la inspecţii/audituri
RACR-LPAN P
4.
EC transmite date/informaţii solicitate
11.4 (1)(iv)
autorităţii de certificare
RACR-LPAN P
5.
EC a desemnat inspectori/examinatori
11.4 (1)(v)
împuterniciţi pentru desfăşurarea activităţii
conform autorizaţiei
P
6.
EC permite accesul autorităţii de certificare la RACR-LPAN
11.4 (1)(vi)
registrul licenţelor
C. Responsabilităţile deţinătorului de autorizaţie de EC
RACR-LPAN P
1.
EC colaborează cu autoritatea de certificare
11.5(1)
2.

EC notifică evenimente conform RACR-REAC

3.

EC cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniu

4.

EC respectă solicitările autorităţii de
certificare
5.
EC asigură desfăşurarea activităţilor în mod
transparent şi nediscriminatoriu
Înregistrări
1.
EC păstrează în mod adecvat înregistrările
menţionate în RACR-LPAN P

RACR-LPAN P
11.5(2)
RACR-LPAN P
11.5(3)
RACR-LPAN P
11.5(4)
RACR-LPAN P
11.5(5)

RACR-LPAN P
11.6

REZULTAT AUDIT/INSPECŢIE
Nr.
Crt.

Neconformitate
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Echipa de
audit/inspecţie

Şeful echipei

Inspector

Inspector

Nume

Semnătură

AVIZAT
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Anexa 20 – Certificat autorizare entitate calificată

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

ENTITATE CALIFICATĂ
Nr. RO/EC - XX _____

În conformitate cu Capitolul 11 din Anexa la Ordinul Ministerului
Transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile
române RACR-LPAN P “Licenţierea personalului aeronautic navigant
paraşutist”, în baza evaluărilor efectuate, Autoritatea Aeronautică Civilă
Română certifică prin prezenta faptul că:

DENUMIREA ORGANIZAŢIEI
având adresa
Adresa sediului central

Este autorizată în calitate de Entitate Calificată pentru următoarele activităţi:

Data emiterii:

_________

Data expirării:

_________
DIRECTOR GENERAL

Nume:
Semnătură:
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SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT
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