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PREAMBUL
(1)

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 405/12.09.1993,
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) asigură aplicarea reglementărilor
aeronautice şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice,
române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile pe teritoriul
României.

(2)

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 1185/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 12/07/2006,
AACR este desemnată ca autoritate naţională de supervizare, însemnând prin
aceasta organismul tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a
siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional. Exercitarea competenţelor
delegate se face de către AACR direct, sau prin persoane fizice sau juridice
autorizate corespunzător de către aceasta şi care îşi desfășoară activitatea sub
supravegherea AACR.
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CAPITOLUL 1 - GENERALITĂȚI
1.1 Scop
Prezentul document are scopul de a furniza proceduri şi instrucţiuni pentru aplicarea
Ordinului ministrului transporturilor nr. 897/2017 din 17 iulie 2017 pentru aprobarea
Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor".
1.2 Aplicabilitate
(1)

(2)

Prezenta reglementare este aplicabilă:
(a)

persoanelor fizice și juridice care solicită certificarea de navigabilitate a
paraşutelor utilizate pentru salturi în spaţiul aerian național;

(b)

persoanelor juridice care solicită obținerea, revalidarea, reînnoirea autorizaţiei
ca unitate de întreţinere şi reparaţii paraşute;

(c)

persoanelor fizice care solicită obținerea, revalidarea, reînnoirea, conversia,
recunoaşterea licenţelor de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute

(d)

persoanelor fizice care solicită autorizarea ca examinatori ce efectuează
examinări teoretice şi practice, în vederea obţinerii / revalidării / reînnoirii /
conversiei licenţelor de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute

(e)

persoanelor juridice care solicită obţinerea / prelungirea valabilităţii /
modificarea autorizaţiei ca entitate calificată;

(f)

structurilor din cadrul autorităţii de certificare implicate în activităţile menţionate
mai sus

În cuprinsul prezentei reglementări, prin autoritate de certificare (AC) se înţelege
AACR sau EC autorizată care desfășoară în numele, sub supravegherea, controlul şi
responsabilitatea AACR activităţi de certificare în domeniul paraşutelor.

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)

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1185/2006 privind
desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate
naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de
supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006;

(4)

Ordinul ministrului transporturilor nr 897/2017 pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea
Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării
aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic
navigant paraşutist".

1.4 Acronime
________________________________________________________________________
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AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română
AC

- Autoritate de certificare

EC

- Entitate calificată

CN

- Certificat de navigabilitate

MP

- Memoriu de prezentare

PIAC

- Proceduri şi instrucțiuni de aeronautică civilă

RUC

- Registrul unic de certificare

RACR - Reglementare aeronautică civilă română
TL

- Şeful echipei de audit (Team leader)

UIRP

– Unitate de întreţinere şi reparaţii paraşute

CAPITOLUL 2 - CERTIFICAREA DE NAVIGABILITATE A PARAŞUTELOR
2.1 Generalităţi
(1)

Responsabilitatea privind utilizarea unei parașute în spaţiul aerian naţional, revine
deţinătorului paraşutei, cu respectarea prevederilor RACR-CP.

(2)

Deţinătorul unei parașute pentru care au fost eliberate documente de navigabilitate, în
conformitate cu cerinţele RACR-CP, are obligaţia de a avea asupra lui aceste
documente, la locul desfăşurării activităţii de paraşutism şi de a le pune la dispoziţia
AC, la solicitarea acesteia.

(3)

În vederea obţinerii documentelor de navigabilitate sau conversiei / validării
documentelor de admisibilitate la salt emise în alte state, deţinătorul are obligaţia de a
se adresa autorităţii de certificare.

2.2 Conţinutul Certificatului de Navigabilitate (CN)
(1)

Modelul CN al paraşutei principale (formularul F-CP-01) este prezentat în Anexa 1.

(2)

Modelul CN al parașutei de rezervă / salvare (formularul F-CP-02) este prezentat în
Anexa 2.

2.3 Conţinutul atestatelor
(1)

Modelul atestatului capotei (formularul F-CP-03) este prezentat în Anexa 3.

(2)

Modelul atestatului sistemului de suspensie al pasagerului (formularul F-CP-04) este
prezentat în Anexa 4.

(3)

Formularele de atestate sunt furnizate de către AC la solicitarea tehnicianului clasa I.

(4)

Atestatele sunt emise de către tehnicianul clasa I la solicitarea deţinătorului
paraşutei.

2.4 Certificarea de navigabilitate
(1)

În scopul emiterii CN, solicitantul (deținătorul parașutei sau împuternicitul legal al
acestuia) completează cererea pentru emiterea / prelungirea valabilităţii CN al cărei
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model (formularul F-CP-05) este prevăzut în în Anexa 5. Formularul poate fi
descărcat de pe pagina de internet a AC.
(2)

La cererea pentru emiterea CN se anexează documentele prevăzute în RACR-CP la
art. 2.5 alin. (1) şi dovada achitării tarifelor percepute de AC.

(3)

Cererea pentru prelungirea valabilităţii CN va fi însoţită numai de dovada achitării
tarifelor percepute de AC.

(4)

Solicitantul are posibilitatea de a contacta un inspector de navigabilitate din lista
publicată pe pagina de internet a AC pentru a stabili, de comun acord, data şi locul
propuse pentru inspecţia de navigabilitate.

(5)

Cererea conţine data şi locul propuse pentru desfăşurarea inspecţiei.

(6)

Cererea poate fi depusă la sediul AC, transmisă prin poştă sau prin mijloace
electronice la adresa de e-mail publicată pe pagina de internet a AC.

(7)

În situaţii justificate, AC poate propune o altă dată / locaţie / inspector pentru
efectuarea inspecţiei de navigabilitate.

(8)

AC comunică solicitantului data, locul inspecţiei şi numele inspectorului desemnat.

(9)

Solicitantul se asigură că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru efectuarea inspecţiei
de navigabilitate la data şi locul stabilite. În situaţia în care solicitantul nu poate
asigura condiţiile pentru efectuarea inspecţiei, trebuie să comunice acest fapt
inspectorului de navigabilitate şi AC, cu cel puţin 24 de ore înaintea orei programate
pentru inspecţie şi să solicite o nouă programare.

(10) În situaţia în care din motive obiective, inspectorul de navigabilitate nu poate
participa la inspecţia programată, trebuie să anunţe solicitantul cu cel puţin 24 de ore
înaintea orei programate pentru inspecţie şi să solicite o nouă programare.
(11) Solicitantul trebuie să fie prezent cu paraşuta pregătită pentru inspecţia de
navigabilitate, cu dovada achitării taxei de certificare şi cu toate documentele
prevăzute în RACR-CP, art. 2.5 alin. (1), la locul şi data comunicate de AC.
(12) Control tehnic oficial la sol constă în verificarea tuturor componentelor parașutei, în
vederea stabilirii stării tehnice și conformării cu cerințele de admisibilitate la salt şi se
efectuează parcurgând etapele înscrise în Raportul de inspecţie (formularul F-CP-06,
prezentat în Anexa 6).
(13) În cazul în care se efectuează o inspecţie în salt, aceasta se consemnează în
Raportul de inspecţie.
(14) Inspectorul de navigabilitate este responsabil de efectuarea pliajului pentru paraşuta
principală inspectată doar în situaţia în care efectuează şi inspecţie în salt pentru
respectiva paraşută.
(15) Inspecţia de navigabilitate efectuată asupra unei paraşute de rezervă sau de salvare
nu atrage şi obligaţia pliajului ulterior al acestora de către inspectorul de
navigabilitate. Pliajul paraşutelor de rezervă şi de salvare se efectuează în
conformitate cu prevederile RACR-CP cap 3.2.
(16) Inspectorul de navigabilitate este responsabil pentru eventuale daune aduse
paraşutei de o manipulare greşită.
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(17) După efectuarea inspecţiei de navigabilitate, inspectorul desemnat completează
Raportul de inspecţie care se semnează şi de către solicitant.
(18) După efectuarea inspecţiei, Raportul de inspecţie, cererea în original şi documentele
prevăzute în RACR-CP, art. 2.5 alin. (1) sunt depuse la AC.
(19) În situaţia în care AC constată că cererea şi / sau documentele însoţitoare sunt
incomplete / incorecte, informează solicitantul şi solicită completarea / corectarea
documentelor.
(20) În situaţia în care constată în urma inspecţiei că paraşuta se conformează cu
cerinţele din RACR-CP, AC emite CN solicitat în termen de 7 zile de la data primirii în
totalitate a documentelor. La cerere, CN poate fi trimis solicitantului prin poştă, cu
confirmare de primire, sau prin curier, acesta urmând a suporta costurile poştale.
(21) În situația în care inspecția de navigabilitate este efectuată în vederea prelungirii
valabilității CN, inspectorul de navigabilitate consemnează în CN efectuarea
inspecţiei și data expirării valabilităţii acesteia.
2.5 Emiterea unei noi ediţii a CN
(1)

AC emite o nouă ediţie a CN în cazul apariţiei unei modificări privind deţinătorul
precum şi în situaţia epuizării spaţiilor puse la dispoziţie de formularul CN pentru
consemnarea informațiilor privitoare la verificările tehnice periodice ale paraşutei
efectuate conform programului de întreţinere, a informaţiilor privitoare la reparaţii şi /
sau modificări, a evidentei pliajelor sau salturilor, după caz.

(2)

Emiterea unei noi ediţii a CN se consemnează în RUC

(3)

Modelul RUC (Formularul F-CP-07) este prevăzut în Anexa 7.

2.6 Eliberarea unui duplicat al CN
(1)

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului CN, deţinătorul paraşutei depune la AC o cerere
scrisă pentru eliberarea duplicatului CN la care anexează copia actului de identitate,
dovada publicării pierderii /distrugerii/furtului CN în Monitorul Oficial al României
partea a III-a şi dovada achitării la AC a tarifului aferent.

(2)

Duplicatul CN se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, completat
corespunzător, urmând procedura pentru emiterea CN În cazul în care numele şi
prenumele conducătorului AC, semnatar al CN, nu este scris în clar, se completează
„indescifrabil”. Duplicatul va purta menţiunea “DUPLICAT”, numărul de înregistrare şi
data eliberării duplicatului, semnătura conducătorului AC şi ştampila aferentă.

(3)

AC va consemna ultima inspecţie de navigabilitate efectuată. Pentru a putea obține
un duplicat, deţinătorul are obligaţia asigurării trasabilităţii consemnărilor privind cel
puţin ultima verificare tehnică periodică a paraşutei efectuate conform programului
de întreţinere, a informaţiilor privitoare la reparaţii şi / sau modificări, a evidenţei
pliajelor sau salturilor, după caz.

(4)

În situația în care nu se poate asigura trasabilitatea consemnărilor din CN pierdut, în
vederea eliberării unui duplicat se efectuează o nouă inspecție de navigabilitate, în
conformitate cu prevederile RACR-CP, art. 2.5.

Duplicatul CN se eliberează deţinătorului paraşutei sau împuternicitului legal al
acestuia. Eliberarea duplicatului CN se înregistrează în RUC.
________________________________________________________________________
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2.7 Suspendarea / revocarea CN
(1)
(2)

Orice situaţie din cele prevăzute în RACR-CP art. 2.10 alin. (1) trebuie adusă la
cunoştinţa AC.
AC publică pe propriul site lista CN suspendate / revocate.

2.8 Conversia documentelor de admisibilitate la salt eliberate în alte state
(1)

Solicitantul conversiei poate depune la sediul AC, transmite prin poştă sau prin
mijloace electronice la o adresă de e-mail publicată de AC pe pagina de internet
proprie, o cerere în acest sens (formularul F-CP-05), la care anexează documentele
specificate în RACR-CP 2.8 (1).

(2)

În situația în care documentele de admisibilitate la salt sunt conforme prevederilor
RACR-CP 2.8 (1), iar AC nu consideră a fi necesară o inspecţie de navigabilitate, AC
emite CN.

2.9 Validarea documentelor de admisibilitate la salt eliberate în alte state
(1) Solicitantul validării transmite o cerere în acest sens către AC, prin poştă sau prin
mijloace electronice la o adresă de e-mail publicată de AC pe pagina de internet a
acesteia.
(2) Modelul cererii de validare (formularul F-CP-08) este prevăzut în Anexa 8.
(3) Lista persoanelor desemnate să efectueze verificarea documentelor de admisibilitate
la salt emise în alt stat în vederea validării, conform RACR-CP art. 2.9 alin (2), se
publică pe pagina de internet a AC.
(4) Solicitantul va prezenta documentele originale şi două copii ale acestora. După
verificarea documentelor, copiile vor fi semnate de către persoana desemnată de
către AC, una dintre acestea rămânând solicitantului.
(5) Termenul de 5 zile prevăzut în RACR-CP la art. 2.9 (3) curge de la data înscrisă pe
copia documentelor validate.
(6) AC va păstra o evidenţă anuală a validărilor pentru a verifica respectarea prevederii
din RACR-CP art. 2.9 alin. (5).
(7) În situaţia constatării încălcării limitării prevăzute în RACR-CP art. 2.9 alin. (5), AC va
notifica în termen de maxim 3 zile solicitantul validării despre respingerea cererii.
2.10 Recunoașterea lucrărilor de reparație efectuate în afara țării
(1)

Pentru recunoaşterea lucrărilor de reparaţie efectuate în afara ţării, solicitantul
trebuie să transmită către AC o cerere în acest sens, pe formularul F-CP-05, prin
poştă sau prin mijloace electronice la o adresă de e-mail publicată de AC pagina de
internet a acesteia, însoţită de copii ale documentelor prevăzute în RACR-CP art. 3.4
alin. (2).

(2)

Inspecţia de navigabilitate se desfăşoară in conformitate cu prevederile art. 2.4.

(3)

Valabilitatea acestei inspecţii este conform prevederilor RACR-CP art. 2.4 alin. (5).

2.11 Tipuri de reparaţii
(1)

Exemple de reparaţii minore: aplicare petic de dimensiuni mici pe voalura parașutei
principale, pe slider, pe container, aplicare benzi de întărire, schimbare suspante
parașută principală, fixare-prindere tuburi flexibile, schimbare benzilor velcro,
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(2)

schimbare mâneraşe comenzi pilotare, înlocuire ocheţi / soft-linkuri / comenzi de largare /
comenzi deschidere, schimbare conectori / extractoare / slider, înlocuire piese textile pe
capotă (clape, buzunare BOC).

(3)

Exemple de reparaţii majore: înlocuire panou parţial (petice de dimensiuni mari),
înlocuire panou integral, reparat travee, reparat punct fixare paraşuta extractoare
(paraşuta principală), înlocuire suspante la paraşuta de rezervă sau salvare a sistemului
de suspensie, înlocuit chingi principale / piept la sistemul de suspensie, modificare chingi
principale / picior la sistemul de suspensie, înlocuit piese metalice la sistemul de
suspensie, reparaţii la paraşuta de rezervă (husa molar şi extractoarea), montare
buzunare aparat AAD pe capotă.

CAPITOLUL 3 - AUTORIZAREA UNITAȚILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI
REPARAȚII PARAȘUTE (UIRP)
3.1

Generalităţi

AC publică pe pagina proprie de internet Lista actualizată a UIRP autorizate.
A.

AUTORIZAREA INIŢIALĂ

3.2

Inițierea procesului de autorizare

(1)

În vederea inițierii procesului de evaluare în vederea autorizării ca UIRP, solicitantul
transmite către AC o cerere în acest sens, la care anexează documentele prevăzute în
RACR-CP art. 4.3 alin (1) şi, după caz, art. 4.5 alin. (2).

(2)

Modelul cererii de autorizare ca UIRP (formular F-CP-09) este prevăzut în Anexa 9.

(3)

Modelul Registrului de evidenţă a lucrărilor precizat în RACR-CP art. 4.3 alin. (2) lit. (g)
pct. (i) şi instrucţiunile de completare sunt prezentate în Anexa 22 (formular F-CP-22).

3.3

Procesul de evaluare

(1)

Evaluarea solicitantului în vederea autorizării se efectuează de către AC și constă în
verificarea conformării solicitantului cu prevederile reglementării RACR-CP.
Procesul de evaluare în vederea autorizării include următoarele etape:
(a) analiza documentației transmise de către solicitant;
(b) auditul facilităților declarate ale UIRP la sediul acesteia.
Evaluarea inițială a documentației
Manualul UIRP, este analizat de către AC pentru a se stabili dacă facilitățile solicitantului,
personalul și procedurile declarate sunt în conformitate cu cerințele reglementării RACR-CP.
În situaţia în care AC constată că datele din manualul UIRP transmis nu asigură
conformarea cu cerinţele RACR-CP, aduce la cunoştinţă solicitantului neconformităţile
constatate şi solicită transmiterea unui nou manual.

(2)

3.4
(1)
(2)

(3)

Dacă solicitantul nu transmite în termenul stabilit de AC un nou manual care să asigure
conformarea cu cerinţele RACR-CP, procesul de autorizare se consideră încheiat prin
neacordarea autorizării.

(4)

În situaţia în care din analiza manualului rezulta conformarea UIRP cu cerinţele RACRCP, AC informează solicitantul privind acordul pentru conținutul procedurilor descrise în
manual.

________________________________________________________________________
Ediţia 1 Amd.1

14

2018

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

PIAC – CP

Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă
_______________________________________________________________________
3.5 Auditul la sediul / sediile UIRP
(1) După acceptarea manualului UIRP, AC iniţiază auditul de evaluare la facilităţile
UIRP. Solicitantul este informat, în scris, referitor la:

(2)

(3)

(a)

componenţa echipei de audit;

(b)

perioada de desfăşurare a auditului;

(c)

data şi ora şedinţei de deschidere a auditului şi

(d)

principalele obiective ale auditului.

Echipa de evaluare în vederea stabilirii conformării solicitantului cu cerinţele de
autorizare este alcătuită din şeful echipei de audit şi unul sau mai mulţi inspectori.
Componenţa echipei variază funcţie de:
(a)

mărimea unității ;

(b)

complexitatea domeniului de autorizare solicitat;

(c)

numărul de locaţii/amplasamente necesar a fi auditate;

La şedinţa de deschidere a auditului trebuie să participe personalul cu
responsabilităţi de management în cadrul UIRP. Cu această ocazie sunt prezentate
de către TL, cel puţin următoarele:
(a)

echipa de audit

(b)

scopul şi programul auditului;

(c)

baza de autorizare (cerinţele pentru obţinerea autorizării);

(d)

metoda utilizată pentru comunicarea rezultatului auditului.

(4)

Pe parcursul auditului, reprezentantul UIRP care solicită autorizarea trebuie să
însoţească echipa de evaluare a AC pentru a se asigura că este pe deplin informat
de toate constatările din timpul auditului.

(5)

La şedinţa de închidere, TL prezintă toate neconformităţile constatate şi concluziile
auditului şi se asigură că acestea au fost înţelese de reprezentanţii UIRP.

(6)

Toate neconformităţile identificate în timpul procesului de evaluare, sunt comunicate
în scris unităţii prin Raportul de audit (formularul F-CP-10, prezentat în Anexa 10), în
termen de cel mult 10 zile de la data încheierii auditului.

(7)

Pentru fiecare neconformitate constatată, UIRP trebuie să propună corecții și acţiuni
corective, centralizate într-un plan de acțiuni corective, care să permită identificarea
şi înregistrarea cel puțin a următoarelor informaţii:
(a)

neconformitatea;

(b)

cauza neconformităţii;

(c)

corecția;

(d)

acţiunea corectivă;

(e)

perioada de timp necesară implementării corecțiilor și acţiunilor corective
propuse, corelată cu termenele stabilite de AC.
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Perioada maximă de timp necesară implementării acţiunilor corective nu trebuie să
depăşească o lună de la data efectuării auditului.
Notă: Acțiunea corectivă reprezintă acțiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor
unei neconformități (defect, situație critică, etc.) existente, cu scopul de a preveni
reapariția acesteia. Spre deosebire de acțiunea corectivă, corecția se referă la
eliminarea defectului fără eliminarea cauzei defectului. Corecţia nu poate preveni
reapariția defectului.
(8)

În termen de maxim 10 zile de la primirea raportului de neconformităţi, UIRP trebuie
să transmită spre aprobare la AC, planul de acţiuni corective menţionat la alin. (6).

(9)

UIRP trebuie să notifice AC finalizarea implementării acţiunilor corective, în
termenele stabilite prin planul de acţiuni corective.

(10) În situaţia în care acţiunile corective nu sunt finalizate în termenele prevăzute,
unitatea poate solicita aprobarea AC pentru prelungirea termenului, pentru o
perioadă care să nu depăşească 3 luni de la data efectuării auditului, în condiţiile
existenţei unor justificări realiste şi bine documentate.
(11) În funcţie de natura neconformităţilor, AC stabilește modalitatea de verificare a
implementării acestora (audit la fața locului sau stabilirea conformării pe baza
documentelor transmise de solicitant).
(12) După ce constată că acţiunile corective au fost implementate în mod corespunzător
de către unitate, AC notifică UIRP referitor la închiderea neconformităţilor.
(13) În situaţia în care acţiunile corective nu au fost implementate la termenele acceptate
de AC, procesul de autorizare se consideră încheiat prin neacordarea autorizării.
(14) În cazul neîndeplinirii cerinţelor de autorizare într-un interval de timp de maxim 3 luni
de la data cererii, AACR încheie procesul de autorizare şi informează unitatea
referitor la neacordarea autorizării solicitate.
3.6 Emiterea autorizației UIRP
(1)

După încheierea etapelor de evaluare a solicitantului și stabilirea conformării cu
cerințele RACR-CP, AC emite autorizația ca UIRP.

(2)

Modelul autorizației (formularul F-CP-11) este prevăzut în Anexa 11.

(3)

AC publică pe pagina proprie de internet Lista actualizată a UIRP autorizate.

3.7 Eliberarea unui duplicat al autorizaţiei UIRP
(1)

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului autorizaţiei, deţinătorul autorizaţiei adresează
AC o cerere scrisă pentru eliberarea duplicatului, la care anexează copia actului de
identitate, dovada publicării pierderii/distrugerii/furtului CN în Monitorul Oficial al
României partea a III-a şi dovada achitării la AC a tarifului aferent.

(2)

Duplicatul autorizaţiei se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, completat
corespunzător, urmând procedura de emitere. În cazul în care numele şi prenumele
conducătorului AC, semnatar al autorizaţiei, nu este scris în clar, se completează
„indescifrabil”. Duplicatul va purta menţiunea “DUPLICAT”, numărul de înregistrare şi
data eliberării duplicatului, semnătura conducătorului AACR şi ştampila aferentă.

B.

MODIFICĂRI ALE AUTORIZĂRII
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3.8 Modificări ale autorizării
Se consideră modificare a domeniului de autorizare cel puțin una din următoarele situații:
(a)

extinderea domeniului de autorizare la solicitarea UIRP;

(b)

modificări în cadrul UIRP care afectează modul de desfăşurare al activităţilor de
întreţinere şi reparaţii şi/sau, după caz, de pregătire a personalului tehnic de
întreţinere şi reparaţii paraşute (facilități, organigramă, proceduri de lucru etc.);

(c)

modificarea denumirii UIRP sau schimbarea proprietarului (în cazul persoanelor
juridice de drept privat).

3.9 Cererea de modificare a autorizării
(1)

Orice intenție de modificare a autorizării se notifică în scris către AC de către UIRP
autorizată, utilizând formularul F-CP-09.

(2)

La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 3.2 alin.(1) afectate de
modificare și de o declarație semnată de managerul responsabil, care să confirme că
activitățile, facilitățile, documentația, sculele, echipamentele, materialele,
componentele și personalul ce fac obiectul cererii de modificare se conformează cu
cerințele de autorizare.

3.10 Echipa de evaluare a modificării
(1)

Echipa AC de evaluare a modificărilor solicitate, în vederea stabilirii conformării cu
cerinţele de autorizare, este stabilită conform art. 3.5 alin.(2).

3.11 Procesul de evaluare a modificării
(1)

Procesul de evaluare a modificării demarează condiţionat de prezentarea dovezii
achitării tarifelor percepute de către AC pentru evaluarea modificării;

(2)

Procesul de evaluare de către AC a modificărilor solicitate se desfăşoară, funcţie de
complexitatea schimbărilor, în conformitate cu prevederile art.3.5.
Notă: În cazul în care modificarea notificată constă în schimbarea denumirii unităţii
sau a managerului responsabil, AC va decide dacă evaluarea la facilitățile unităţii
este necesară.

3.12 Emiterea autorizaţiei
(1)

În situaţia în care în urma modificării este necesară emiterea unei noi ediţii a
autorizaţiei, deţinătorul trebuie să returneze către AC ediţia anterioară.

(2)

Emiterea noii ediţii a autorizaţiei de către AC se face în conformitate cu prevederile
aplicabile ale art. 3.6.

C.

SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ

3.13 Evaluarea UIRP în cadrul supravegherii continue
AC stabileşte un plan de supraveghere continuă a UIRP, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data autorizării. Auditurile au o frecvenţă de cel puţin unul la 12 luni,
planificate astfel încât UIRP să fie complet evaluată într-o perioadă de maxim 24 de
luni. În cazul în care UIRP deţine un număr mare de locaţii, vor fi auditate prin sondaj
un număr de 3 locaţii anual, avându-se în vedere auditarea periodică la toate
locaţiile, cu o frecvenţă corelată cu numărul acestora.
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(2)

Planul de supraveghere elaborat de AC poate lua în considerare profilul de risc şi
evaluarea performanţei în materie de siguranţă a UIRP, incluzând şi rezultatele
activităţilor de supraveghere anterioare. În cazul în care se constată faptul că
activitățile de supraveghere anterioare au relevat neconformități repetitive sau
performanța în materie de siguranță a unității a scăzut, frecvența auditurilor poate
crește la un audit la fiecare 6 luni, acordându-se atenție deosebită elementelor cu
risc semnificativ.

(3)

Planul de supraveghere al AC pentru fiecare ciclu de supraveghere, este comunicat
în scris UIRP.

(4)

Suplimentar planului de supraveghere continuă, AC efectuează supravegherea
continuă prin audituri neplanificate, ori de câte ori consideră că este necesar.

(5)

Auditurile de supraveghere a conformării cu cerinţele de autorizare, se desfăşoară
conform prevederilor art. 3.5.

(6)

În situaţia în care sunt constatate neconformităţi de nivel 1, care afectează siguranţa
zborului, AC procedează imediat la limitarea, suspendarea sau revocarea autorizării
UIRP, în funcţie de amploarea neconformităţii. Neconformităţile constatate şi decizia
AC sunt comunicate în cadrul ședinței de închidere a auditului.

3.14 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei
(1)

În situaţia în care UIRP intenţionează să desfăşoare activităţile de certificare pentru
care a fost autorizată şi după data la care expiră valabilitatea autorizării, trebuie să
solicite prelungirea valabilităţii autorizaţiei.

(2)

În acest scop, cu cel puţin 3 luni înainte de data de expirare a valabilităţii autorizaţiei,
UIRP trebuie să transmită la sediul AC, prin poştă sau prin mijloace electronice, o
cerere în acest sens, completată pe formularul F-CP-09. În situaţia în care în cadrul
UIRP au survenit modificări care afectează modul de desfăşurare al activităţilor de
certificare, cererea trebuie însoţită de documentele suport menţionate la art. 3.2 alin
(1) care reflectă modificările respective.

(3)

AC va proceda la evaluarea solicitantului în conformitate cu prevederile art. 3.3.

(4)

Dacă după încheierea etapelor de evaluare a fost stabilită conformarea UIRP cu
cerinţele de autorizare, AC emite o nouă ediţie a autorizaţiei, valabilă pentru o
perioadă de 3 ani.

D.

LIMITARE / SUSPENDARE / REVOCARE

3.15 Limitarea autorizaţiei de către AC
(1)

În urma limitării autorizării încetează pentru o perioadă de timp stabilită de AC, dar nu
mai mult de 6 luni, dreptul UIRP de a desfăşura una sau mai multe din activităţile din
domeniul de autorizare.

(2)

AC comunică în scris UIRP decizia de limitare, motivată, în cel mai scurt timp, dar nu
mai târziu de 5 zile de la data constatării neconformităţii.

(3)

UIRP are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa
limitării şi de a amenda în mod corespunzător conţinutul MP.
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(4)

Un exemplar al MP conţinând modificările rezultate în urma limitării, trebuie transmis
la AC în cel mult o săptămână de la data comunicării deciziei de limitare.

(5)

Informaţiile referitoare la limitarea autorizării se publică pe pagina de internet a AC,
prin actualizarea Listei UIRP autorizate de către AC.

(6)

Dacă în urma verificărilor efectuate AC constată că au fost înlăturate cauzele
apariţiei neconformităţii care a condus la limitarea autorizării şi au fost implementate
măsuri corective corespunzătoare, notifică UIRP încetarea limitării.

3.16 Suspendarea autorizării
(1)

AC comunică în scris UIRP decizia de suspendare, motivată, în cel mai scurt timp,
dar nu mai târziu de 5 zile de la data constatării neconformităţii.

(2)

Informaţiile referitoare la suspendarea autorizării se publică pe pagina de internet a
AC, prin actualizarea Listei UIRP autorizate de către AC.

3.17 Revocarea autorizării
(1)

Revocarea autorizării se motivează şi este adusă la cunoştinţă în scris UIRP.

(2)

UIRP are obligaţia de a returna către AC exemplarul autorizaţiei aflat în posesia sa,
în termen de cel mult o săptămână de la primirea deciziei de revocare.

3.18 Renunţarea voluntară
(1)

În cazul în care UIRP solicită renunţarea la autorizaţie, aceasta transmite către AC o
notificare în acest sens.

(2)

Titularul are obligaţia de a returna către AC exemplarul autorizaţiei, aflat în posesia
sa, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării activităţilor.

CAPITOLUL 4 – CERTIFICAREA PERSONALULUI TEHNIC DE
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PARAŞUTE
A. GENERALITĂŢI
4.1 Generalități
(1) În vederea certificării ca personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute un
solicitant trebuie să adreseze AC o cerere al cărei model este prezentat în Anexa 16
(formularul F-CP-16).
(2) Experiența în activitate a unui tehnician licențiat este recunoscută în baza carnetului
individual de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute, completat la zi și
certificat de UIRP unde și-a desfășurat activitatea cu excepția lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii minore care se asumă de către titular pe propria răspundere. Modelul
carnetului de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute (formularul F-CP-13), cu
instrucțiunile de completare corespunzătoare, este prezentat în Anexa 13. Se poate
utiliza un alt model de carnet de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute
condiția ca acesta să conțină cel puțin informațiile conţinute de formularul F-CP-13
(3) Carnetul individual de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute poate fi făcut
de către orice tehnician, conform modelului prezentat în Anexa 13, cu obligativitatea
conținerii tuturor filelor din model, numărul filelor cu evidența activității fiind nelimitat.
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4.2 Obținerea licenței de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
(1)

Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs de pregătire teoretică și practică
specifică, printr-un certificat corespunzător, completat și semnat de un tehnician de
întreţinere şi reparaţii paraşute deținător al unei calificări aflate cel puţin la nivelul
celei pentru care efectuează instruirea.

(2)

Modelul certificatului de absolvire al cursurilor de pregătire teoretică și practică
(formularul F-CP-14) este prevăzut în Anexa 14.

4.3 Pregătirea teoretică specifică
(1)

Timpul de pregătire, prevăzut în RACR-CP art. 5.11 și 5.21, pentru fiecare disciplină
este un timp minim recomandat.

(2)

Fiecare UIRP, autorizată să efectueze activităţi de pregătire stabilește, în cadrul
programelor de instruire teoretică aprobate de AC, limitele de timp minime pe
discipline, dar cu condiția parcurgerii temelor de studiu specificate și a efectuării
duratei minime totale prevăzută în RACR-CP art.5.11 (2) sau 5.21 (1), după caz.

4.4 Pregătirea practică specifică
(1)

Timpul de pregătire, prevăzut în RACR-CP art. 5.12 și 5.22, este un timp minim
recomandat.

(2)

Fiecare UIRP, autorizată să efectueze activităţi de pregătire stabilește, în cadrul
programelor de instruire practică, timpul necesar însușirii tehnicilor specificate
prevăzute în RACR-CP art.5.12 (1) (a) sau 5.22 (1), după caz.

Programele de pregătire practică, specifice fiecărei UIRP, fac parte integrantă din
manualul unităţii, în partea distinctă pentru activitatea de pregătire a personalului
tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute.
4.5 Credite acordate pentru licența de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii
paraşute
(3)

(1)

Solicitanții obținerii licenței de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
demonstrează îndeplinirea condițiilor de experiență practică deținută prin creditarea
pregătirii anterioare, prin carnetul individual de evidenţă a activităţii tehnicianului de
paraşute, prin certificate de absolvire ale cursurilor organizate de producătorii de
parașute sau prin programele parcurse în cadrul cursurilor urmate în alte state.

(2)

Programele de pregătire teoretică și practică, stabilite de AC, se efectuează în cadrul
unei UIRP autorizată să efectueze activităţi de pregătire, sub supravegherea unui
tehnician deținător al unei calificări cel puțin la nivelul celei pentru care se efectuează
instruirea, în termen de valabilitate.

(3)

Solicitantul demonstrează că a efectuat completarea instruirii teoretice și/sau practice
specifice printr-un certificat corespunzător (formularul F-CP-14) și prin carnetul
individual de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute.

4.6 Revalidarea licenței de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
(1)

Solicitantul demonstrează îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în RACR-CP
art. 5.15 (1) sau 5.25. (1), după caz, prin prezentarea carnetului individual de
evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute completat corespunzător.
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(2)

Verificarea competenței efectuată celor care nu îndeplinesc condițiile minime de
activitate practică pentru revalidarea licenței de personal tehnic de întreţinere şi
reparaţii paraşute este consemnată de examinatorul autorizat în carnetul individual
de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute al solicitantului și în raportul de
examinare (formularul F-CP-15 prevăzut în Anexa 15).

4.7

Reînnoirea licenței de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute

(1)

Solicitantul demonstrează că a efectuat un program de pregătire teoretică și practică
specifică prin certificatul corespunzător, completat și semnat de tehnicianul sub
supravegherea căruia au fost finalizate programele respective, conform formularului
F-CP-14.

(2)

Programele de pregătire teoretică și practică, pentru reînnoirea licenței de personal
tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute, sunt stabilite de UIP autorizată să
efectueze activităţi de pregătire și sunt individualizate pentru fiecare solicitant, în
funcție de perioada de întrerupere și de calificarea deținută.

(3)

La cererea examinatorului autorizat, solicitantul demonstrează că a absolvit un
program de pregătire practică și prin carnetul individual de evidenţă a activităţii
tehnicianului de paraşute în care a fost consemnată corespunzător activitatea
specifică efectuată.

B.

EXAMINĂRI

4.8 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 care se solicită a fi
obţinută/revalidată/reînnoită/convertită.

(2)

Obiectivele secundare ale examinărilor sunt:

(3)

(a)

identificarea deficienţelor de pregătire, atât în privinţa cunoştinţelor teoretice cât
şi deprinderilor practice;

(b)

identificarea deficienţelor privind îndemânarea în exercitarea privilegiilor
conferite de licenţa solicitată a fi obţinută/revalidată/ reînnoită.

Rezultatele examinărilor teoretice și practice se consemnează în raportul de
examinare (formularul F-CP-15).

4.9 Organizarea sesiunilor de examinare teoretică
(1)

Examinarea teoretică a solicitanţilor pentru obţinerea/reînnoirea/conversia licenţei şi
pentru obţinerea/ autorizaţiei de examinator pentru personalul tehnic de întreţinere şi
reparaţii paraşute este atributul exclusiv al AC care organizează sesiuni de
examinare teoretică în funcţie de cererile care sunt depuse în acest scop de cei
interesaţi.

(2)

Programul sesiunilor de examinare teoretică se publică pe pagina de internet a AC.

(3)

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
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tarifelor percepute de AC.
(4)

Conţinutul subiectelor de examinare se elaborează de către examinatori, folosind,
după caz şi întrebări din banca de date.

(5)

Subiectele de examinare la probele scrise sunt, de regulă, sub formă de chestionar
cuprinzând întrebări tip grilă, probleme la care se cere rezolvarea prin calcule/desene
(schiţe) sau subiecte cu caracter descriptiv.

(6)

Conţinutul acestor grile este diferit în funcţie de categoria de licenţă pentru care se
solicită certificarea.

(7)

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.

(8)

În 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.

(9)

În situaţia în care examinatul a încercuit iniţial un răspuns incorect al unei întrebări a
chestionarului, după care răspunsul a fost anulat şi a fost încercuit răspunsul corect,
se acordă numai jumătate din punctajul atribuit întrebării respective.

(10) 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 examinare.
(11) Formularele pentru testele grilă au obligatoriu o rubrică specială în care persoana
examinată înscrie numele, semnătura şi data examinării.
(12) Anual şi de câte ori se fac schimbări ale legislaţiei aplicabile, personalul calificat
corespunzător din cadrul AC efectuează o revizie a băncii de date. Revizuirea va
include atât relevanţa din punct de vedere profesional cât şi din punct de vedere
gramatical.
(13) Băncile de date cuprinzând întrebările care se introduc în teste sunt confidenţiale.
4.10 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.

(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.

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.
________________________________________________________________________
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(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 şi nu au voie să fie copiate
de către candidaţi sau să rămână în posesia acestora. Această regulă se aplică
tuturor materialelor suplimentare care au fost folosite pe parcursul examinării
teoretice.

(8)

Reguli generale de examinare
(a)

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.

(b)

Candidaţii nu au voie să comunice între ei în timpul examinării. Orice neclaritate
va fi adusă la cunoştinţa examinatorului.

(c)

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.

(d)

Candidaţii nu vor face niciun fel de însemnări pe formularul ce conţine
întrebările.

(e)

Candidaţii ce susţin examinare teoretică scrisă vor fi înştiinţaţi cu 10 minute
înainte de sfârşitul examenului.

(f)

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.

(g)

Orice candidat care utilizează materiale neautorizate sau telefonul mobil, va
pierde examinarea respectivă şi poate fi supus unor măsuri speciale la
viitoarele examinări.

(h)

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.
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(9)

(i)

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.

(j)

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.

(k)

Orice încălcare a reglementărilor de examinare poate avea ca rezultat
descalificarea candidatului la disciplina respectivă şi chiar interzicerea de a
participa la examinările următoare ale aceleiaşi sesiuni Descalificarea și/sau
interzicerea candidatului de a participa la examinările ulterioare ale acelei
sesiuni se constată de comisia de examinare și se consemnează în raportul de
examinare.

Candidații au următoarele obligații:
(a)

să se prezinte, la sesiunea de examinare teoretică planificată, cu 15 de minute
înaintea orei programate pentru examinare, în locul stabilit pentru examinare și
având o ținută vestimentară adecvată;

(b)

să prezinte comisiei documentele nominale de calificare și identitate, precum și
alte documente cerute în mod expres de comisia de examinare, documente
comunicate în timp util candidatului;

(c)

să aibă și să utilizeze doar instrumentele de scris, și după caz instrumentele de
calcul necesare, considerate de examinator ca fiind utile în examinarea
teoretică (ex. pix, creion, calculator, etc.);

(d)

să mențină liniștea în sala de examinare iar în cazul în care candidatul dorește
să discute cu examinatorul/supraveghetorul, solicită aceasta prin ridicarea
mâinii.

(10) Rezultatele examenelor teoretice
(a)

Solicitantul poate susţine maxim 2 reexaminări.

(b)

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.

(c)

Pentru reexaminările la maxim 2 discipline nu se achită tarife suplimentare.

(d)

În cazul nepromovării examinării şi a celor 2 reexaminări, din cele specificate la
punctul (a) de mai sus, candidatul va fi declarat respins şi trebuie să efectueze
un curs teoretic suplimentar într-o UIRP autorizată pentru desfăşurarea de
activităţi de pregătire a personalului tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute.

(e)

Înregistrarea rezultatelor se va efectua pe formularul F-CP-15 semnat exclusiv
de către examinatorii pentru examinarea teoretică desemnaţi.

(f)

Comunicarea rezultatelor examinărilor teoretice se va face în termen de maxim
5 zile lucrătoare. Rezultatele nu vor conţine nota promovării, ci doar calificativul
promovat/admis sau nepromovat/respins. În cazul nepromovării se va indica şi
disciplina sau disciplinele nepromovate.
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(g)

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.

(h)

Modalitatea de stabilire a punctajului examinării 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.

(i)

O întrebare la care candidatul nu a dat niciun răspuns este considerată ca
răspuns greşit.

4.11 Examinatorii pentru examinarea teoretică
Pentru evitarea conflictelor de interese, examinatorii desemnaţi de AC pentru
examinarea teoretică nu vor fi selecţionaţi din cadrul personalului tehnic de întreţinere
şi reparaţii paraşute care a participat la instruirea candidatului.
4.12 Organizarea examinărilor practice
(1)

AC 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 AC 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 percepute de AC şi de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor
specifice aplicabile aflate în vigoare, referitor la studiile şi pregătirea de specialitate
precum şi la instruirea teoretică și practică.

(4)

Examinările practice, se efectuează în baza solicitării candidatului şi sunt aprobate
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 de personal tehnic
de întreţinere şi reparaţii paraşute, în vederea efectuării unei verificări de competenţă
ce trebuie să aibă loc cu cel mult 60 de zile înainte de data expirării licenţei, se pot
adresa pentru aceasta unui examinator din lista aflată pe pagina de internet a
autorităţii de certificare. Solicitantul are obligaţia de a notifica AC cu minim 5 zile
înainte, cu privire la examinatorul şi locaţia unde se va efectua verificarea de
competenţă.

(6)

Examinările practice se desfăşoară doar în cadrul UIRP autorizate pentru
desfăşurarea de activităţi de pregătire a personalului tehnic de întreţinere şi reparaţii
paraşute.

(7)

În funcţie de rapoartele examinatorilor/datele statistice legate de rezultatele
nesatisfăcătoare ale examinărilor practice, AC poate impune UIRP autorizate pentru
desfăşurarea de activităţi de pregătire a personalului tehnic de întreţinere şi reparaţii
paraşute, măsuri corespunzătoare, după cum urmează:
(a)

amendarea/modificarea programelor de pregătire;
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(b)

îmbunătăţirea calităţii instruirii, prin reevaluarea personalului de instruire, a
manualelor, a procesului de evaluare în vederea absolvirii cursului respectiv,
etc.

4.13 Desfăşurarea examinărilor practice
(1)

(2)

(3)

Examinarea practică se desfăşoară sub conducerea examinatorilor autorizaţi de AC
şi constă în:
(a)

observarea şi evaluarea corespunzătoare a modului în care solicitantul îşi
îndeplineşte atribuţiile specifice licenţei solicitate;

(b)

chestionarea candidatului prin intermediul întrebărilor orale în scopul evaluării
nivelului cunoştinţelor specifice la nivelul impus de exercitarea privilegiilor
solicitate (obţinere/revalidare/reînnoire licenţă). Întrebările orale trebuie să fie
relevante pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice ce fac obiectul examinării
practice. Se vor evita întrebările neclare, precum şi cele închise (de tip DA/NU).

Examinatorul desemnat pentru efectuarea examinării practice respective trebuie să
ţină seama de următoarele considerente:
(a)

este direct răspunzător de calitatea şi obiectivitatea examinărilor practice
efectuate;

(b)

examinarea practică trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă relaxantă şi nu
ameninţătoare;

(c)

standardele specifice urmărite trebuie să fie îndeplinite indiferent de experienţa
solicitantului;

(d)

în vederea stabilirii rezultatului examinării practice, toate secţiunile specifice
conţinute în raportul de examinare practică trebuie efectuate şi evaluate;

(e)

rezultatul examinării şi observaţiile examinatorului sunt comunicate persoanei
examinate, care semnează de luare la cunoştinţă pe Raportul de examinare
(formularul F-CP-15).

(f)

este responsabil de depunerea documentelor examinării la AC, în termen de
maxim 5 zile de la data efectuării acesteia.

(g)

în cazul nepromovării examinării practice este responsabil de notificarea în
acest sens a solicitantului.

(h)

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;

(i)

examinarea practică se efectuează într-un termen maxim de 12 luni de la data
încheierii pregătirii aferente;

(j)

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 examinărilor practice, nu se vor efectua mai mult de 3 reparaţii
minore/majore.
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(4)

În cadrul examinărilor practice, nu se vor efectua mai mult de 6 pliaje.

(5)

Dacă solicitantul nu promovează unul sau mai multe exerciţii ale unei secţiuni
(oricare ar fi aceasta), secţiunea respectivă se consideră nepromovată iar în situaţia
reexaminării, solicitantul va efectua doar exerciţiul/exerciţiile nepromovate.

(6)

Dacă examinatorul nu este edificat asupra îndemânării/competenţei practice a celui
examinat, poate solicita executarea unor operațiuni suplimentare, dar nu mai mult de
două dintre operaţiunile prevăzute în RACR-CP, art. 5.12 și/sau art. 5.22 după caz,
efectuate în cadrul aceleiaşi sesiuni de examinare.

(7)

Programarea reexaminărilor se face, de regulă, nu mai devreme de două săptămâni
de la susţinerea examenului respectiv.

(8)

Rezultatele examinărilor practice se comunică solicitantului după încheierea
examinării susţinute.

C.

LICENȚE EMISE DE AUTORITĂȚI COMPETENTE ALE ALTOR STATE

4.14 Conversia licențelor de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
emise de autorități competente ale altor state
(1)

Solicitantul conversiei licenței de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
trebuie să adreseze AC o cerere scrisă în acest sens (formularul F-CP-16).

(2)

Un solicitant al obținerii unei licențe naționale de personal tehnic de întreţinere şi
reparaţii paraşute prin convertirea celei emise de o autoritate competentă a altui stat,
trebuie să facă dovada că cerințele de instruire ale licenței se situează cel puțin la
nivelul celor din RACR-CP. Demonstrarea cerinţelor se face prin carnetul individual
de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute și prin orice alte documente
suplimentare (regulamente, programe, manuale, certificate).

(3)

Solicitantul conversiei licenței de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
trebuie să promoveze un examen scris la disciplina specificată în RACR-CP la art.
5.11 (1) lit. (a) și anume legislație aeronautică și reglementări.

(4)

Examinatorul stabileşte operaţiunile ce trebuie executate de solicitant, în cadrul
testului de verificare a competenţei, în funcţie de experienţa pe care acesta o
demonstrează prin carnetul individual de evidenţă a activităţii sau alte documente
suplimentare.

(5)

Pentru licențele emise de autorități competente ale altor state, ale căror condiții de
instruire sunt sub nivelul celor specificate în RACR-CP, solicitantul conversiei trebuie
să parcurgă un program de pregătire teoretică și practică, stabilit de AC.

(6)

În urma parcurgerii programului de pregătire teoretică și practică efectuat sub
supravegherea unui personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute autorizat,
UIRP eliberează certificatul F-CP-14.

4.15 Recunoașterea licențelor de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute
emise de autorități competente ale altor state
(1)

Licențe emise de autorități competente ale ţărilor membre ale Uniunii Europene
(a)

Recunoașterea licențelor de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute,
aflate în termen de valabilitate, se efectuează de către AC în baza completării
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de către solicitant a cererii pentru recunoașterea licențelor de personal tehnic
de întreţinere şi reparaţii paraşute (formularul F-CP-17, prevăzut în Anexa 17).
(b)

(2)

D.

AC, după verificarea documentelor specificate în RACR-CP art. 5.29 (2),
întocmește un proces verbal în două exemplare, din care un exemplar este
înmânat solicitantului. Modelul procesului verbal (formularul F-CP-18) este
prevăzut în Anexa 18.

Licențe emise de autorități competente ale ţărilor din afara Uniunii Europene.
(a)

Recunoașterea licenţelor de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute,
aflate în termen de valabilitate, emise de autorități competente ale ţărilor din
afara Uniunii Europene, este efectuată de AC în baza completării de către
solicitant a cererii pentru recunoașterea licențelor de personal tehnic de
întreţinere şi reparaţii paraşute (formularul F-CP-17) şi a documentelor
suplimentare din care trebuie să reiasă cerințele de instruire ale licenței
deținute.

(b)

AC, după verificarea documentelor specificate în RACR-CP art. 5.29 (2),
întocmește un proces verbal în două exemplare (formularul F-CP-18), din care
un exemplar este înmânat solicitantului.

(c)

În cazul în care AC nu poate stabili nivelul de pregătire al solicitantului, respinge
cererea de recunoaştere a licenţei respective.

AUTORIZAREA EXAMINATORILOR

4.16 Generalități
(1)

Obținerea autorizației de examinator este cerută de solicitant. Autorizaţia se obţine în
urma unei pregătiri efectuată de AC conform RACR-CP art. 5.32 pct.3.

(2)

Solicitantul unei autorizări ca examinator trebuie să fie deţinător al unei licenţe de
personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute cel puțin egală cu licenţa pentru
care sunt autorizați să efectueze verificarea practică.

(3)

În vederea obținerii autorizației de examinator, solicitantul completează și transmite
către AC o cerere in acest sens (formularul F-CP-16).

4.17 Autorizarea examinatorilor
(1)

Cererea pentru obținerea autorizației de examinator, însoțită de documente oficiale
doveditoare a experienței relevante deținute și ale îndeplinirii condițiilor specificate în
RACR-CP art. 5.32, se transmite către AC.

(2)

AC evaluează cererea de autorizare ca examinator, verificând:
(a)

completarea corespunzătoare a formularului;

(b)

îndeplinirea condițiilor generale și specifice minime aplicabile.

(3)

După finalizarea şi absolvirea unui curs de standardizare organizat de AC,
solicitantul este nominalizat de pe lista examinatorilor autorizaţi, în funcţie de
pregătirea şi experienţa individuală.

(4)

AC publică şi menţine actualizată pe pagina de internet proprie lista examinatorilor
autorizaţi, cu specificarea categoriei, datelor de contact, precum şi a privilegiilor
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conferite de autorizaţia deţinută.
4.18 Responsabilitățile examinatorilor
(1)

(2)

Examinatorii trebuie să:
(a)

se asigure că se poate stabili o comunicare cu solicitantul, fără bariere
lingvistice;

(b)

se asigure că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea,
pregătirea și experiența prevăzute în RACR-CP corespunzător obținerii,
revalidării sau reînnoirii licenței pentru care se susțin testul de îndemânare,
verificarea competenței sau evaluarea competenței;

(c)

explice solicitantului consecințele oferirii de informații incomplete, inexacte sau
false în ceea ce privește pregătirea și experiența în calitate de personal tehnic
de întreţinere şi reparaţii paraşute.

După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenței, examinatorul:
(a)

aduce la cunoștința examinatului rezultatul testului. Examinatorul detaliază orice
cerință suplimentară de pregătire și explică drepturile solicitantului, inclusiv cel
de a face contestație;

(b)

prezintă ori de câte ori i se solicită de către AC orice alte informații, în funcție de
necesitățile de supraveghere.

4.19 Supravegherea examinatorilor de către AC
(1)

Este executată în scopul de a standardiza / armoniza metoda de susținere a testelor
precum și metoda de evaluare a performanțelor candidatului.

(2)

Este efectuată, în intervalul de valabilitate de 2 ani a autorizației.

(3)

În cazuri speciale, AC poate efectua supravegherea unui examinator, în urma
constatării unor motive temeinice precum cele de mai jos:

(4)

(a)

durata testelor a fost prea mare sau prea mică;

(b)

concluziile/remarcile pe parcursul testului nu sunt relevante sau sunt în
contradicție cu rezultatul final;

(c)

a fost întocmită o plângere publică referitoare
comportamentul examinatorului în timpul unei evaluări;

(d)

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.

la

competența

sau

În cazul în care supravegherea 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 sunt înregistrate în dosarul
examinatorului.

4.20 Conflictul de interese
(1)

“Conflictul de interese” are înţelesul prevăzut de art. 301 Cod penal.
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(2)

Examinatorii desemnaţi de AC au obligaţia de a nu participa la examinarea
candidaţilor:
(a)

cărora le-au asigurat instruire în vederea obţinerii autorizaţiei de examinator;

(b)

față de care obiectivitatea examinatorului poate fi afectată.

CAPITOLUL 5 - AUTORIZAREA ENTITĂŢILOR CALIFICATE
Activităţile de certificare care pot fi efectuate de către EC sunt cele stabilite prin RACR-CP
art. 6.1 alin. (2)
A.

AUTORIZAREA INIŢIALĂ

5.1 Cererea de autorizare
(1)

În vederea iniţierii procesului de autorizare, solicitantul trebuie să depună la sediul
AACR o cerere în acest sens, completată pe formularul F-CP-19 (Anexa 19).
Formularul poate fi accesat pe site-ul AACR.

(2)

La cererea de autorizare se anexează următoarele documente suport:

(3)

(a)

actul constitutiv şi statutul (în copie);

(b)

Memoriul de prezentare (MP) conţinând informațiile de la art. 5.3 alin. (2);

(c)

documente referitoare la calificarea şi competenţa persoanelor care urmează a
desfăşura activităţi de certificare;

Cererile incomplete, incorect completate sau care nu sunt însoţite de documentele
prevăzute la alin. (2) nu sunt luate în considerare şi se notifică solicitantul în cel mult
5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

5.2 Evaluarea solicitantului
(1)

Evaluarea solicitantului în vederea autorizării constă în verificarea conformării cu
cerinţele de autorizare din RACR-CP art. 6.2.

(2)

Procesul de evaluare se iniţiază după primirea de către AACR a documentelor
prevăzute la art. 5.1 alin.(2).

(3)

Procesul de evaluare include următoarele etape:
(a)

analiza documentaţiei transmise de către solicitant;

(b)

auditul la sediul / sediile declarate ale solicitantului.

5.3 Evaluarea documentaţiei suport
(1)

AACR analizează MP pentru a stabili dacă facilităţile solicitantului şi procedurile
declarate sunt în conformitate cu cerinţele de autorizare.

(2)

MP trebuie să conţină informaţii referitoare la:
(a)

organigrama şi atribuţiile compartimentelor care desfăşoară activităţile din
domeniul de autorizare;

(b)

facilităţi;
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(3)

(c)

personalul de conducere (managerul responsabil) pentru domeniul de
autorizare;

(d)

personalul implicat în activităţile de certificare;

(e)

procedurile interne prin care solicitantul îşi îndeplinește atribuţiile din domeniul
de autorizare;

(f)

interfaţa cu AACR.

Documentele privind personalul implicat în activitățile de certificare, propus pentru
acceptare, trebuie să ateste că acesta posedă:
(a)

pregătirea profesională corespunzătoare pentru domeniul în care urmează a
desfășura activități de certificare;

(b)

experiența relevantă în domeniul aeronautic;

(c)

buna cunoaștere a cerințelor referitoare la activitățile de certificare pe care
urmează să le desfășoare;

(d)

cunoștințe relevante referitoare la tipurile de parașute pe care se efectuează
activităţi de certificare.

(4)

În situaţia în care AACR constată că datele din MP transmis nu asigură conformarea
cu cerinţele de autorizare, aduce la cunoştinţă solicitantului, în scris, neconformităţile
constatate şi solicită transmiterea unui nou MP.

(5)

Dacă solicitantul nu transmite în termenul stabilit de AACR un nou MP care să
asigure conformarea cu cerinţele de autorizare, procesul de autorizare se consideră
încheiat prin neacordarea autorizării.

(6)

În situaţia în care MP asigură conformarea cu cerinţele de autorizare, AACR iniţiază
auditul de evaluare la facilităţile solicitantului Solicitantul este informat, în scris,
referitor la:
(a) componenţa echipei de audit;
(b) perioada de desfăşurare a auditului;
(c) data şi ora şedinţei de deschidere a auditului şi
(d) principalele obiective ale auditului.

5.4 Evaluarea la sediul declarat al solicitantului
(1)

AACR efectuează unul sau mai multe audituri de evaluare la sediul / sediile declarate
unde urmează să se desfăşoare activităţile din domeniul de autorizare.

(2)

Scopul auditului AACR este de a stabili conformarea entității solicitante cu cerinţele
din RACR-CP.

(3)

Echipa AACR de evaluare este alcătuită din şeful echipei de audit (TL) şi unul sau
mai mulţi inspectori. Componenţa echipei variază funcţie de:
(a)

mărimea entităţii;

(b)

complexitatea domeniului de autorizare solicitat;

(c)

numărul de locaţii / amplasamente necesar a fi auditate;

________________________________________________________________________
Ediţia 1

31

2018

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

PIAC – CP

Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă
_______________________________________________________________________
(4)

La şedinţa de deschidere a auditului trebuie să participe managerul responsabil
precum şi personalul cu responsabilităţi de management în cadrul solicitantului. Cu
această ocazie sunt prezentate de către TL, cel puţin următoarele:
(a)

echipa de audit;

(b)

scopul şi programul auditului;

(c)

baza de autorizare (cerinţele pentru obţinerea autorizării);

(d)

metoda utilizată pentru comunicarea rezultatului auditului.

(5)

Pe parcursul auditului, reprezentantul entităţii care solicită autorizarea (de regulă
managerul responsabil), trebuie să însoţească echipa de evaluare a AACR, pentru a
se asigura de faptul că entitatea solicitantă este pe deplin informată de toate
constatările din timpul auditului.

(6)

Entitatea auditată are obligaţia să asigure accesul echipei de audit AACR la
informaţiile relevante şi la facilităţile declarate, în scopul desfăşurării în bune condiţii
a activităţilor de evaluare.

(7)

La şedinţa de închidere, TL prezintă toate neconformităţile constatate şi concluziile
auditului şi se asigură că acestea au fost înţelese de reprezentanţii entităţii auditate.

(8)

Toate neconformităţile identificate în timpul procesului de evaluare, sunt comunicate
entităţii, prin Raportul de audit (formularul F-CP-20 prevăzut în Anexa 20), în termen
de cel mult 5 zile de la data încheierii auditului.

(9)

Pentru fiecare neconformitate constatată, entitatea trebuie să propună corecții și
acţiuni corective, centralizate în Planul de acțiuni corective, care să permită
identificarea şi înregistrarea cel puțin a următoarelor informaţii:
(a)

neconformitatea;

(b)

cauza neconformităţii;

(c)

corecția;

(d)

acţiunea corectivă;

(e)

perioada de timp necesară implementării corecțiilor și acţiunilor corective
propuse, corelată cu termenele stabilite de AACR.

(10) Perioada maximă de timp necesară implementării acţiunilor corective nu trebuie să
depăşească 3 luni de la data efectuării auditului.
Notă: Acțiunea corectivă reprezintă acțiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor
unei neconformități existente, cu scopul de a preveni reapariția acesteia. Spre
deosebire de acțiunea corectivă, corecția se referă la eliminarea neconformităţii fără
eliminarea cauzei acesteia.
(11) În termen de maxim 15 zile de la primirea raportului de neconformităţi, entitatea
trebuie să transmită spre aprobare la AACR, planul de acţiuni corective menţionat la
alin. (10).
(12) Entitatea solicitantă trebuie să notifice AACR finalizarea implementării acţiunilor
corective, în termenele stabilite prin Planul de acţiuni corective.
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(13) În situaţia în care acţiunile corective nu sunt finalizate în termenele prevăzute,
entitatea poate solicita aprobarea AACR pentru prelungirea termenului, pentru o
perioadă care să nu depăşească 3 luni de la data efectuării auditului, în condiţiile
existenţei unor justificări realiste şi bine documentate.
(14) În funcţie de natura neconformităţilor, AACR stabilește modalitatea de verificare a
implementării acestora (audit la fața locului sau stabilirea conformării pe baza
documentelor transmise de solicitant).
(15) După ce constată că acţiunile corective au fost implementate în mod corespunzător
de către entitate, AACR o notifică pe aceasta referitor la închiderea neconformităţilor.
(16) În situaţia în care acţiunile corective nu au fost implementate la termenele acceptate
de AACR, procesul de autorizare se consideră încheiat prin neacordarea autorizării.
(17) În cazul neîndeplinirii cerinţelor de autorizare într-un interval de timp de maxim 6 luni
de la data cererii, AACR încheie procesul de autorizare şi informează entitatea
referitor la neacordarea autorizării solicitate.
5.5 Emiterea autorizaţiei
(1)

Dacă după încheierea etapelor de evaluare a fost stabilită conformarea entității
auditate cu cerinţele de autorizare, AACR emite autorizaţia pentru efectuarea de
activităţi de certificare în domeniul paraşutelor sub supravegherea AACR.

(2)

Autorizaţia emisă de AACR este valabilă pe o perioadă de 5 ani, cu condiţia ca
entitatea calificată (EC) să se conformeze în permanenţă condiţiilor de autorizare.

(3)

Modelul autorizaţiei este prevăzut în Anexa 21 (formularul F-CP-21).

(4)

Lista EC, precum şi activităţile de certificare pe care acestea sunt autorizate să le
desfăşoare, se publică pe pagina de internet a AACR.

5.6 Eliberarea unui duplicat al autorizaţiei
(1)

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului autorizaţiei, AACR poate emite un duplicat al
acesteia.

(2)

Deţinătorul autorizaţiei adresează AACR o cerere scrisă pentru eliberarea
duplicatului, la care anexează copia actului de identitate, dovada publicării
pierderii/distrugerii/furtului CN în Monitorul Oficial al României partea a III-a şi dovada
achitării la AACR a tarifului aferent.

(3)

Duplicatul autorizaţiei se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, completat
corespunzător, urmând procedura de emitere. În cazul în care numele şi prenumele
conducătorului AACR, semnatar al autorizaţiei, nu este scris în clar, se completează
„indescifrabil”. Duplicatul va purta menţiunea “DUPLICAT”, numărul de înregistrare şi
data eliberării duplicatului, semnătura conducătorului AACR şi ştampila aferentă.

B.

MODIFICĂRI ALE AUTORIZĂRII

5.7 Cererea de modificare a autorizării
(1)

Se consideră modificare a domeniului de autorizare cel puțin una din următoarele
situații:
(a)

extinderea domeniului de autorizare la solicitarea EC;
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(b)

modificări în cadrul EC care afectează modul de desfăşurare al activităţilor de
certificare (facilități, organigramă, proceduri de lucru etc.);

(c)

modificarea denumirii EC sau schimbarea proprietarului (în cazul persoanelor
juridice de drept privat).

(2)

Orice intenție de modificare a autorizării se notifică în scris către AACR de către
entitatea autorizată, utilizând cererea de autorizare F-CP-19.

(3)

La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 5.1 alin.(2) afectate de
modificare și de o declarație semnată de managerul responsabil, care să confirme că
activitățile, facilitățile, documentația, sculele, echipamentele, materialele,
componentele și personalul ce fac obiectul cererii de modificare se conformează cu
cerințele de autorizare.

5.8 Echipa de evaluare a modificării
Echipa AACR de evaluare a modificărilor solicitate, în vederea stabilirii conformării cu
cerinţele de autorizare, este stabilită conform art. 5.4 alin.(3).
5.9 Procesul de evaluare a modificării
(1)

Procesul de evaluare a modificării se demarează condiţionat de transmiterea
documentelor menţionate la art. 5.7.

(2)

Procesul de evaluare de către AACR a modificărilor solicitate se desfăşoară, în
funcţie de complexitatea schimbărilor, în conformitate cu prevederile art. 5.2.
Notă: În cazul în care modificarea notificată constă în schimbarea denumirii entităţii
sau a managerului responsabil, AACR va decide dacă evaluarea la facilitățile entităţii
este necesară.

5.10 Emiterea autorizaţiei
(1)

În situaţia în care în urma modificării este necesară emiterea unei noi ediţii a
autorizaţiei, deţinătorul trebuie să returneze către AACR ediţia anterioară.

(2)

Emiterea noii ediţii a autorizaţiei de către AACR se face în conformitate cu
prevederile aplicabile ale art. 5.5.

C.

SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ

5.11 Evaluarea EC în cadrul supravegherii continue
(1)

AACR stabileşte un plan de supraveghere continuă a EC, pe o perioadă de 2 ani,
începând cu data autorizării. Auditurile au o frecvenţă de cel puţin unul la 12 luni,
planificate astfel încât entitatea să fie complet evaluată într-o perioadă de maxim 24
de luni. În cazul în care EC deţine un număr mare de locaţii, vor fi auditate prin
sondaj un număr de 3 locaţii anual, avându-se în vedere auditarea periodică la toate
locaţiile, cu o frecvenţă corelată cu numărul acestora.

(2)

Planul de supraveghere elaborat de AACR poate lua în considerare profilul de risc şi
evaluarea performanţei în materie de siguranţă a EC, incluzând şi rezultatele
activităţilor de supraveghere anterioare. În cazul în care se constată faptul că
activitățile de supraveghere anterioare au relevat neconformități repetitive sau
performanța în materie de siguranță a entităţii a scăzut, frecvența auditurilor poate
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(3)

crește la un audit la fiecare 6 luni, acordându-se atenție deosebită elementelor cu
risc semnificativ.
Planul de supraveghere al AACR pentru fiecare ciclu de supraveghere, este
comunicat în scris EC.

(4)

Suplimentar planului de supraveghere continuă, AACR efectuează supravegherea
continuă prin audituri neplanificate, ori de câte ori consideră că este necesar.

(5)

Auditurile de supraveghere a conformării cu cerinţele de autorizare, se desfăşoară
conform prevederilor art. 5.4.

(6)

În situaţia în care sunt constatate neconformităţi de nivel 1, care afectează siguranţa
zborului, AACR procedează imediat la limitarea, suspendarea sau revocarea
autorizării EC, în funcţie de amploarea neconformităţii. Neconformităţile constatate şi
decizia AACR sunt comunicate în cadrul ședinței de închidere a auditului.

5.12 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei
(1)

În situaţia în care EC intenţionează să desfăşoare activităţile de certificare pentru
care a fost autorizată şi după data la care expiră valabilitatea autorizării, poate
solicita prelungirea valabilității autorizaţiei.

(2)

În acest scop, cu cel puţin 3 luni înainte de data de expirare a valabilităţii autorizaţiei,
EC trebuie să depună la sediul AACR o cerere în acest sens, completată pe
formularul F-CP-19.

(3)

În situaţia în care în cadrul EC au survenit modificări care afectează modul de
desfăşurare al activităţilor de certificare, cererea trebuie însoţită de documentele
suport menţionate la ar. 5.1 alin (2) care reflectă modificările respective.

(4)

AACR va proceda la evaluarea solicitantului în conformitate cu prevederile art. 5.2.

(5)

(Dacă după încheierea etapelor de evaluare a fost stabilită conformarea EC cu
cerinţele de autorizare, AACR emite o nouă ediţie a autorizaţiei, valabilă pentru o
perioadă de 5 ani.

D.

LIMITARE / SUSPENDARE / REVOCARE

5.13 Limitarea autorizaţiei
(7)

În urma limitării autorizaţiei încetează pentru o perioadă de timp stabilită de AACR,
dreptul EC de a desfăşura una sau mai multe din activităţile din domeniul de
autorizare.

(8)

AACR comunică în scris EC decizia de limitare, motivată, în cel mai scurt timp, dar
nu mai târziu de 5 zile de la data constatării neconformităţii.

(9)

EC are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa
limitării şi de a amenda în mod corespunzător conţinutul MP.

(10) Un exemplar al MP conţinând modificările rezultate în urma limitării, trebuie transmis
la AACR în cel mult o săptămână de la data comunicării deciziei de limitare.
(11) AACR emite o nouă ediţie a autorizaţiei. La primirea noii ediţii a autorizaţiei, EC are
obligaţia de a returna către AACR exemplarul autorizaţiei, ediţia anterioară, aflat în
posesia sa.
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(12) Informaţiile referitoare la limitarea autorizării se publică pe pagina de internet a
AACR, prin actualizarea Listei entităţilor calificate autorizate de către AACR.
(13) Dacă în urma verificărilor efectuate AACR constată că au fost înlăturate cauzele
apariţiei neconformităţii care a condus la limitarea autorizării şi au fost implementate
măsuri corective corespunzătoare, notifică EC încetarea limitării şi emite o nouă
autorizaţie conform art. 5.13 (5).
5.14 Suspendarea autorizaţiei de către AACR
(1)

În urma suspendării autorizaţiei încetează pentru o perioadă de timp stabilită de
AACR, dreptul EC de a desfăşura toate activităţile din domeniul de autorizare.

(2)

AACR comunică în scris EC decizia de suspendare, motivată, în termen de de 5 zile
de la data constatării neconformităţii.

(3)

Suspendarea are o durată de maxim 3 luni, perioadă în care EC trebuie să facă
dovada înlăturării cauzelor care au condus la decizia de suspendare şi a
implementării de acţiuni corective.

(4)

În situaţii justificate, entitatea poate solicita aprobarea AACR pentru o singură
prelungire a termenului cu încă 3 luni.

(5)

EC are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa
suspendării.

(6)

Informaţiile referitoare la suspendarea autorizării se publică pe pagina de internet a
AACR, prin actualizarea Listei entităţilor calificate autorizate de către AACR.

(7)

Dacă în urma verificărilor efectuate AACR constată că au fost înlăturate cauzele
apariţiei neconformităţii care a condus la suspendarea autorizării şi au fost
implementate măsuri corective corespunzătoare, notifică EC încetarea suspendării.

5.15 Revocarea autorizaţiei de către AACR
(1)

În cazul în care în termenul de suspendare de către AACR a autorizaţiei, EC nu a
făcut dovada înlăturării cauzelor neconformităţilor care au condus la decizia
suspendării, AACR revocă autorizaţia.

(2)

În urma revocării încetează definitiv dreptul EC de a desfăşura activităţile din
domeniul de autorizare.

(3)

Revocarea autorizării se motivează şi este adusă la cunoştinţă în scris entităţii .

(4)

Entitatea are obligaţia de a returna către AACR exemplarul autorizaţiei aflat în
posesia sa, în termen de cel mult o săptămână de la primirea deciziei de revocare.

(5)

În situaţia în care entitatea căreia i-a fost revocată autorizaţia, intenţionează reluarea
activităţilor din domeniul de autorizare, aceasta trebuie să depună la AACR o nouă
cerere de autorizare, urmând a fi parcurs procesul de autorizare în conformitate cu
prevederile Capitolului 5.A.

5.16 Contestaţii
Deciziile AACR de limitare, suspendare sau revocare reprezintă acte administrative care
pot fi contestate conform legii.
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CAPITOLUL 6 - DISPOZIŢII TRANZITORII
6.1

Valabilitatea CN emise anterior

(1)

CN în termen de valabilitate, emise în conformitate cu Procedura de certificare de
navigabilitate pentru paraşute PCN-P ediţia 1/2004 aprobată prin Decizia
Directorului General al AACR nr. D202/11.03.2004, își păstrează valabilitatea și
privilegiile incluse până la expirare.

(2)

Pentru parașutele de rezervă care au fost incluse în complet la data inspecției de
navigabilitate, care a stat la baza emiterii unui CN conform PCN-P, aflat în termen
de valabilitate:
(a)

deținătorul are obligația de a solicita emiterea unui certificat de navigabilitate în
conformitate cu RACR-CP, ediția 1, în termen de 12 luni de la data aprobării
prezentului PIAC;

(b)

eliberarea certificatului de navigabilitate va fi efectuată fără a mai fi necesară o
nouă inspecție de navigabilitate și fără plata taxelor de emitere, în termen de 30
de zile de la data solicitării;

(c)

valabilitatea certificatului de navigabilitate pentru parașuta de rezervă va fi de
maxim 5 ani dar nu mai mult de data valabilității certificatului de navigabilitate
emis conform PCN-P.

(3)

Pentru eliberarea atestatului capotei şi sistemului de suspensie al paraşutistului,
precum şi sistemul de suspensie al pasagerului, dintr-un complet care deține
certificat de navigabilitate emis conform PCN-P și aflat în termen de valabilitate,
deținătorul are obligația de a se adresa unui tehnician de întreţinere şi reparaţii
paraşute, clasa I, în termen de 24 de luni de la data aprobării prezentului PIAC.

6.2

Alte dispoziţii

Pentru o perioadă de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului PIAC, AC va
publica şi menţine actualizată pe pagina de internet proprie, lista tehnicienilor clasa I şi
clasa a II-a certificaţi în conformitate cu prevederile RACR-CP.
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SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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*Reparații/modificări, resursă, limitari:

România
Romania

Repairs / modifications, resource, limitations

CERTIFICAT DE NAVIGABILITATE
PENTRU PARAȘUTA PRINCIPALĂ
Certificate of Airworthiness For Main Canopy

Nr. ______

*- se vor consemna: data, tipul reparației/modificării, numele,nr
licenței, semnătura/sigiliul.
Paraşuta este considerată aptă pentru zbor/salt când este
întreţinută şi exploatată în conformitate cu reglementările şi cu
limitările de operare specifice.

Ediția:

Emis la data de:

Edition and date of issue

This parachute is admited to flight/jump when maintained and operated
in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

Eliberat în conformitate cu RACR-CP/2017
Issued in accordance with RACR-CP/2017
Formular F-CP-01

Categoria:
Category

Fabricant:
Manufacturer

Tipul parașutei:

Locul și data inspecției inițiale:
Place and date of first check

Valabilitate:
Valid until

Manufacturer’s Designation

Inspecții de navigabilitate:

Seria fabricație :

Airworthiness inspection

Serial Number

Anul fabricaţiei:

Data

Year of Manufacture

Date

Deţinătorul parașutei:

Salt
Jump
test

Valabilitate

Numele

Semnătura

Valid until

Name

Signature

Name of the holder

Adresa deținătorului:
Address of the holder
În numele şi pentru
Autoritatea Aeronautică Civilă Română,
In the name and for The Romanian Civil Aeronautical
Authority

Semnătura:
Signature

Ediţia 1 Amd. 1
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Evidență salturi, pliaje și verificări

Evidență salturi, pliaje și verificări

Records of jumps, packings, rigging and checks

Records of jumps, packings, rigging and checks

Data

Numele

Date

Name

Operația
efectuată/pliaj
valabilitate

Semnătura

Data

Numele

Signature

Date

Name

Operația
efectuată/pliaj
valabilitate

România
Romania

Semnătura
Signature

CERTIFICAT DE
NAVIGABILITATE
PENTRU PARAȘUTĂ DE
REZERVĂ/SALVARE
Certificate of Airworthiness for
Reserve/Emergency Canopy

Nr. _______
Ediția:

Emis la data de:

Edition and date of issue
Eliberat în conformitate cu
RACR-CP/2017
Issued in accordance with RACR-CP/2017
Formular F-CP-02
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Categoria:

Reparații/modificări, resursă, limitari:

Category

Locul și data inspecției inițiale:

Fabricant:

Place and date of first airworthiness inspection

Repairs / modifications, resource, limitations

Manufacturer

Tipul parașutei:

Valabilitatea inspecției inițiale:

Manufacturer’s Designation

airworthiness inspection valid until

Seria fabricației :
Serial Number

Inspecții navigabilitate:

Anul fabricaţiei:

Airworthiness inspections

Year of Manufacture

Deţinătorul parașutei:
Name of the holder

Data

Numele

Valabilitate

Semnătura

Date

Name

Valid until

Signature
*- se vor consemna: data, tipul reparației/modificării,
numele, nr licenței, semnătura/sigiliul.

Adresa deținătorului:
Address of the holder

Acest Certificat de Navigabilitate a fost eliberat în
conformitate cu RACR-CP/2017; paraşuta menţionată
este considerată aptă pentru zbor/salt când este
întreţinută şi exploatată în conformitate cu
reglementările şi cu limitările de operare specifice.

În numele şi pentru
Autoritatea Aeronautică Civilă Română,
In the name and for The Romanian Civil Aeronautical
Authority

This Certificate of Airworthiness has been issued
pursuant to RACR-CP/2017; the above mentioned device
is admited to flight/jump when maintained and operated in
accordance with the foregoing and the pertinent operating
limitations.

Semnătura:
Signature
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România
Romania

*Reparații/modificări, resursă, limitari:
Repairs / modifications, resource, limitations

ATESTAT
PENTRU CAPOTĂ ȘI SISTEMUL DE
SUSPENSIE AL PARAȘUTISTULUI
Certificate for parachute container and harness

Producător_____________________

*Observații:

Manufacturer

Comments

Tip____________________________
Type

Serie fabricație__________________
Serial Number

Anul fabricaţiei:________________
Year of Manufacture

Eliberat în conformitate cu RACR-CP/2017
Issued in accordance with RACR-CP/2017

*- se vor consemna: data, tipul reparației/modificării,
numele,nr licenței, semnătura/sigiliul.

Punere în serviciu:

Formular F-CP-03

COMPONENTE MONTATE

Placed in service

Se confirmă că echipamentul a fost montat în
conformitate cu recomandările producătorului și este
în stare de navigabilitate
Data
Numele
Nr.licență
Semnătura/sigiliu

Components installed

Parașuta de rezervă:
Reserve canopy

Tip

An fabr.

Nr. CN

Semnătura

Serie

Semnătura

Verificări tehnice periodice:
Periodical checks

Verificările capotei și ale sistemului de echipare
trebuie efectuat la intervalele de timp specificate de
producător și după fiecare deschidere a parașutei de
rezervă, numai de către personal autorizat
Data
Numele
Nr.licență
Semnătura/sigiliu

Alte echipamente:
Other equipment

Tip

An fabr.

Sistem suspensie pasager:
Passenger harness

Tip
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Verificări tehnice periodice:

România
Romania

Periodical checks
Verificările sistemului de echipare trebuie efectuat la
intervalele de timp specificate de producător numai de
către personal autorizat
Data
Numele
Nr.licență
Semnătura/sigiliu

ATESTAT
AL SISTEMULUI DE SUSPENSIE
PENTRU PASAGER
Certificate for passenger harness

Producător_____________________
Manufacturer

Tip____________________________
Type

Reparații/modificări, resursă, limitari:

Serie fabricație__________________

Repairs / modifications, resource, limitations

Serial Number

Anul fabricaţiei:________________
Year of Manufacture

Pus în serviciu
Data

Numele

Placed in service
Nr.licență
Semnătura/sigiliu

*- se vor consemna: data, tipul reparației/modificării,
numele,nr licenței, semnătura/sigiliul.
Emis în conformitate cu RACR-CP ed1/2017
Issued in accordance with RACR-CP ed1/2017

Ediţia 1
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Număr de înregistrare

Şef serviciu certificare

Director autoritatea de certificare

CERERE CERTIFICARE DE NAVIGABILITATE PENTRU PARAȘUTE
,

Certificare solicitată*

2

Inspecție solicitată*

3

Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule)

Iniţială

După reparaţie
majoră

Prelungire
CN

1

La sol

Nume

Conversie
În salt

Prenume

Adresă
Telefon

E-mail

4

Echipament

Tip/model

Serie de fabricație

Anul
fabricației

CN* (nr. şi data
valabilitate)

Atestat*

Paraşuta principală
Paraşuta de rezervă/salvare
Capotă + sistem de suspensie
Sistem de suspensie pasager

5

Paraşuta va fi prezentată în
perioada

6

În locația
Inspector de navigabilitate (nume, prenume)

Propus

Efectuat

7

Documente anexate la cerere*

a
b
c
d

Document de Identitate – în copie
Titlul de proprietate, titlu de deţinere sau orice înscris autentic ori legalizat conform legii – în copie
Documente sau declaraţie notarială pe propria răspundere, care să precizeze consumul de resursă, după caz
Documentaţia tehnică de întreţinere şi reparaţii sau un program de întreţinere – în copie
Copii/fotografii după seriile de fabricaţie ale paraşutei principale, paraşutei de rezervă, de salvare, ale
sistemului de suspensie al parașutei și pentru pasager
Chitanţa sau Ordinul de plată a tarifelor de certificare – în copie
Alte documente relevante (după caz)

e
f
g

Declar că îmi asum întreaga responsabilitate, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, asupra: exactităţii
datelor înscrise în prezenta cerere şi a celor din documentaţia depusă, păstrării conformităţii paraşutei cu
documentaţia menţionată, precum şi pentru menţinerea stării de navigabilitate a acesteia. În cazul modificării
situaţiei paraşutei mă oblig să informez imediat autoritatea de certificare.
Semnătura solicitantului pentru asumarea conformării cu realitatea a datelor înscrise în tabelele de mai sus:
---------------------------------------------------------------

Indicaţii de completare:

* - Pentru documentele existente

se notează un X în căsuţa corespunzătoare, în caz contrar căsuţa se lasă necompletată.
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Număr de înregistrare

Şef serviciu certificare

Director autoritatea de certificare

RAPORT DE INSPECŢIE DE NAVIGABILITATE PENTRU PARAȘUTE
,

După reparaţie
majoră

Prelungire
CN

1

Certificare solicitată

2

Inspecție solicitată

3

Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule)

Iniţială
La sol

Conversie
În salt

Nume şi prenume

4

Echipament

Tip/model

Serie de
fabricație

Anul
fabricației

CN (nr. şi data
valabilitate)

Atestat

Paraşuta principală
Paraşuta de rezervă/salvare
Capotă + sistem de suspensie
Sistem de suspensie pasager

5

Locul inspecţiei

6

Detalierea inspecţiei de navigabilitate

Data

Notări folosite de inspectorul de
navigabilitate

C

- corespunzător

N

- necorespunzător

Inspecţia de navigabilitate la sol

Notare

I
a
b
c
d

Analiza documentelor însoţitoare
Verificare efectuare lucrări de întreţinere şi reparaţii
Aplicare buletine service
Directive şi dispoziţii de navigabilitate
Alte înregistrări de utilizare, după caz

II

Control tehnic oficial la sol: verificare componente

a

Voalura

b

Suspante, comenzi de pilotare

c

Container (capota)

d

Sistem de suspensie (al paraşutistului şi, după caz, al pasagerului)

e

Chingi portsuspante cu sistem de largare

f

Componente metalice

g

Extractoare

h

Husă voalură

i

Comenzi deschidere

7
Rezultatul inspecției:
Observaţii:

8

Admis

NA

- neaplicabil
Semnătura
inspectorului

Respins

Inspector de navigabilitate

Nume şi prenume

Semnătură

Tip şi nr. licenţă
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Detalii despre inspecţia de navigabilitate în salt

9

Data executării saltului

Înălţimea de salt
Inspecţia de navigabilitate în salt

Notare

Semnătura
inspectorului

Verificarea parametrilor în salt

I

b
c
d

Procesul de deschidere (extragere comanda manuală, funcţionare comandă
automată
Deschiderea paraşutei
Şocul la deschidere
Intrarea paraşutei în sarcină

II

Manevrabilitate şi performanţe

a

Rotiri din planare totală

b

Rotiri din bracări de 25%, 50%, 75%

c

Bracări 100%

d

Comportare paraşută la aterizare

III

Verificări după salt

a

Starea tehnică a paraşutei

a

10 Rezultatul inspecției:
Observaţii:

11

Admis

Respins

Inspector de navigabilitate

Nume şi prenume

Semnătură

Tip şi nr. licenţă
12

CONCLUZII

Paraşuta îndeplineşte condiţiile de navigabilitate aplicabile.
Valabilitatea Certificatului de navigabilitate este de la __________________ până la___________________

13

Deţinător:
(numele se completează cu majuscule)

Am luat la cunoştinţă de rezultatul inspecţiei și declar că îmi asum întreaga responsabilitate, în conformitate cu
legislaţia română în vigoare, asupra păstrării conformităţii paraşutei precum şi pentru menţinerea stării de
navigabilitate a acesteia. În cazul modificării situaţiei paraşutei mă oblig să informez imediat autoritatea de
certificare.
Data :

Semnătura :
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ROMÂNIA
Denumirea Autorităţii de Certificare

REGISTRU UNIC DE CERTIFICARE
- PENTRU PARAŞUTE -

De la numărul …………..……………………………la numărul …………………………………………
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ÎNREGISTRĂRI
Numărul
unic de
certificare

Ediţia 1

Data
emiterii
iniţiale

Fabricant

Tip

Seria/anul

Deţinător
iniţial

Modificări
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Solicitare pentru validarea documentelor de admisibilitate la salt emise de
autorităţi competente ale altor state
Application for parachute documents validation

Numele solicitantului ………………………………………………………………………………
Applicant’s name

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

Document de admisibilitate la salt nr. ………………… emis de ..............…………………….
Parachute document no.

issued by:

Pentru paraşută principală /paraşută de rezervă / container / sistem de suspensie pasager
For main canopy / reserve canopy / container & harness / passenger harness
Altele / Other .......................................................................................................................

Valabil până la ………………...........…........……
Valid until

Locul efectuării verificării în scopul validării

………………………………………………...

Documents checked at (location)

Data efectuării validării ………………………
Date of validation

Valabilitatea este 15 zile de la data înscrisă, fără a depăşi valabilitatea acordată de emitent
Valid 15 days, including the date of validation, max the document validity

Numărul de solicitări de validare efectuate anterior în anul curent ………………………
Previous validation requests in the current year

Locul desfăşurării activităţii …………………………………............……………………………...
Drop zone

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

Date

Prezenta cerere va fi completată de solicitant cu scris de mână şi transmisă la:
This application must be filled-in by hand and sent to:

______________________________________________________________________
adresa de e-mail a autorității de certificare/entității calificate

Solicitantul trebuie să prezinte, personalului desemnat de autoritatea de certificare/
entitatea calificată să efectueze verificarea, următoarele documente în original:
Next documents have to be presented in original to the personnel designated by the certification authority/
qualified entity :

-

Act de identitate;
Identification document

-

Documente de admisibilitate la salt
Parachute documents
Formular F-CP-08
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CERERE
pentru acordarea / prelungirea valabilităţii / modificarea autorizaţiei
de a efectua activităţi de întreţinere şi reparaţii paraşute

1. Solicitantul ___________________________________________________________
2. Reprezentat prin _____________________________________în calitate
_________________conform document__________________________________
solicit acordarea

prelungirea valabilităţii

de

modificarea

Autorizaţiei pentru efectuarea de activităţi de întreţinere şi reparaţii paraşute.
3. Activităţile pentru care se solicită autorizarea:
lucrări de reparaţii majore ale paraşutelor;
pregătire pentru personalul tehnic de întreţinere şi reparaţii - tehnician clasa a II-a;
pregătire pentru personalul tehnic de întreţinere şi reparaţii - tehnician clasa I.
4. Documente anexate :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Data propusă pentru începerea activităţii / activităţilor autorizate ______________
Declar că informaţiile de mai sus sunt reale şi că orice modificare a acestora va fi adusă la
cunoştinţa AACR.

Data: ______________

Semnatura ___________________
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Autoritatea Aeronautică Civilă Română

RAPORT DE AUDIT
Nr. _______________

Organizaţia auditată:
Data/perioada auditului:
Scop:
Obiective:
Echipa de audit:

Persoane contactate:

Neconformităţi:
Nr.
crt.

Nivel

Referinţa

Descrierea neconformităţii

Observaţii

Observaţii:

Concluzii:

Echipa de audit

Semnătura

Data

Formular F-CP-10
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Romanian Civil
Aeronautical Authority

Autoritatea Aeronautică
Civilă Română
Tel: +40.21.208.15.08

AFTN: LRBBYAYA
SITA: BUHTOYA
www.caa.ro
e-mail: dir.gen@caa.ro

Fax: +40.21.208.15.72

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.38-40
RO-013695, Bucureşti, sectorul 1
România
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20425

+40.21.233.40.62

AUTORIZAŢIE
Nr. _______________

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice
Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului
transporturilor nr. 897/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACRCP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017
pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea
personalului aeronautic, Autoritatea Aeronautică Civilă Română autorizează persoana juridică:
_______________________________________________________________________
cu sediul în ____________________________________________________________
pentru a desfășura următoarele activităţi:
1. Lucrări de reparaţii majore ale paraşutelor;
2. Pregătire pentru personalul tehnic de întreţinere şi reparaţii
- tehnician clasa a II-a;
3. Pregătire pentru personalul tehnic de întreţinere şi reparaţii
- tehnician clasa I.
Autorizaţia nu este transferabilă.
Autorizaţia este valabilă până la data de: _________________.
Ediţia: ____

Data emiterii: _________________

DIRECTOR GENERAL
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Suspendări:
Perioada

Ediţia 1
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România
Romania

Statul emitent
State of issue

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

Licenţa
Licence

Calificări
Ratings

Valabilitate
Validity

Numărul licenţei
Licence number

Tehnician de
Întreținere și
Reparații
Parașute
Rigger

Numele titularului
Name of the holder

Licenţă de Personal Tehnic de
Întreținere și Reparații Parașute
Tehnician
Rigger Licence

Data şi locul naşterii
Date and place of birth

Adresa

I / II
Master Rigger/Senior Rigger

Clasa I
Master Rigger

Address

Cetăţenia

Examinator
Examiner

Nationality

Semnătura titularului
Signature of holder

Clasa/Class:

Clasa a II-a
Senior Rigger

În numele şi pentru
Autoritatea Aeronautică Civilă Română

Menţiuni / Remarks

In the name and for
The Romanian Civil Aeronautical Authority

Semnătura autorităţii emitente/ Data/ Locul
Signature of issuing authority/ Date/ Place

Ştampila autorităţii competente emitente
Stamp of issuing competent authority

Eliberată în conformitate cu RACR-CP/2017
Issued in accordance with RACR-CP/2017
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Titularul licenţei de personal tehnic de
întreţinere şi reparaţii paraşute cu calificarea de
tehnician clasa a II-a are dreptul să execute
activităţi de întreţinere şi reparaţii minore pentru
paraşute.
Titularul licenţei de personal tehnic de
întreţinere şi reparaţii paraşute cu calificarea de
tehnician clasa I are dreptul să execute activităţi
de întreţinere şi reparaţii minore şi majore pentru
paraşute.
Activităţile de reparaţii majore pentru paraşute
se efectuează numai în cadrul unităţilor de
întreţinere şi reparaţii autorizate sau la
producătorul paraşutei.
Reparaţiile minore se efectuează de către
personalul tehnic de întreţinere şi reparaţii în
baza licenţei deţinute.
Pentru
exercitarea
privilegiilor
licenţei,
deţinătorul trebuie să prezinte şi un document de
identitate care să conţină o fotografie.
Senior rigger has the right to carry out maintenance
and minor repairs for parachutes.
Master rigger has the right to carry out maintenance
and minor and major repairs to parachutes.
Major repairs to parachutes are carried out only in
authorized maintenance and repair units or in the
parachute manufacturer.
Minor repairs are performed based on the license.
In order to exercise the privileges of the license, the
holder must also provide an identity document
containing a photograph.

Ediţia 1

Clasa

Clasa
II

Clasa
I

Cerinţe de obţinere
- vârsta 18 ani
- să demonstreze că a absolvit un program de
pregătire teoretică specifică de minim 18 ore
- să demonstreze că a absolvit un program de
pregătire practică specifică de minim 12 ore cu
executare de:
 reparaţii minore
 minim un pliaj al paraşutei principale
corespunzător fiecărei metode de deschidere
(automat/comandat/tandem/AFF)
 minim 5 pliaje ale paraşutei de rezervă
 minim 5 pliaje ale paraşutei de salvare

- vârsta 20 de ani
- să deţină o experienţă practică de minim 50 de
pliaje ale paraşutei de rezervă sau de salvare
- să demonstreze că a absolvit un program de
pregătire teoretică specifică de minim 23 de ore
- să demonstreze că a absolvit un program de
pregătire practică specifică de minim 24 de ore cu
executare de:
 reparaţii majore şi minore
 pliaje ale paraşutei principale corespunzătoare
fiecărei metode de deschidere (automat/
comandat/tandem/AFF)

A12-2

Class

Certificate requirements

Senior
Rigger

- age 18 years
- demonstrate that he/she has completed a specific
theoretical training program of at least 18 hours
- demonstrate that he/she has completed a specific
practical training program of at least 12 hours with the
execution of:
- minor repairs
- packing of minimum one main parachute
coresponding to each opening method (static line /
manual / tandem / AFF)
- packing of minimum 5 reserve parachute
- packing of mnimum 5 emergency parachute

Master
Rigger

- 20 years of age
- have a practical experience of at least 50 flips of the
reserve or rescue parachute
- demonstrate that he / she has completed a specific
theoretical training program of at least 23 hours
- demonstrate that he / she has completed a specific
practical training program of at least 24 hours with the
execution of:
- major and minor repairs
- packing of the main parachute for each opening
method (astatic line / manual / tandem / AFF)
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CARNET DE EVIDENŢA ACTIVITĂŢII TEHNICIANULUI
- Personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute Record book of the rigger’s activity
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Ediţia 1

A 13 - 1

2018

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

PIAC-CP

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

ANEXA 13

Numele …………..……………………………………………………………………………………
Last name
Prenumele …………..………………………………………………………………………………..
First name
Adresa / Address …………………………………….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
Telefon / Phone …..………………………………………………………………………………....
E-mail……….…………………………………………………………………………………………...
Număr licență / Number licence: …………………………………………………………………….
Licență/calificări de clasă/Licence/class ratings
…………………………………………………………………………………………………………...
Număr carnet de evidenţa activităţii………….............................................................................
Book numbers
De la data……………..……………................. la …………………………………………………..
Dated from
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I N S T R U C Ț I U N I GENERALE DE COMPLETARE A CARNETULUI DE EVIDENŢA ACTIVITĂŢII
Înscrierea activității în carnetul de evidenţă se face de către tehnicianul titular al carnetului.
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 de înregistrare ale carnetului.
Completarea rubricilor cu evidența înregistrării activităţii:
 data efectuării activităţii
 datele proprietarului/deţinătorului
 descrierea pe scurt a activităţii efectuate (de ex.:schimbat componente, reparaţii cusături, înlocuiri panouri sau suspante, petice, asamblări complet, aerisiri,
inspecţii navigabilitate,etc.)
 se bifează cu “X” căsuţele corespunzătoare verificării tehnice, pliajului, reparaţiei majore sau minore care s-au efectuat
 pe rândurile corespunzătoare componentei/componentelor care fac obiectul lucrărilor de întreţinere se completează numele fabricantului, tipul sau modelul
componentei/componentelor, seria şi anul fabricaţiei
 se bifează cu “X” în spaţiul rezervat categoriei de paraşută la care s-au efectuat lucrări de întreţinere sau inspecţii de navigabilitate: P = paraşută principală;
R = paraşută de rezervă; S = paraşută de salvare
 locul efectuării lucrărilor de întreţinere sau inspecţiei de navigabilitate. În situaţia efectuării reparaţiilor majore se certifică de către unitatea de întreţinere şi
reparaţii autorizată, unde s-a desfăşurat acea activitate, prin semnătură manager şi ştampilă (dacă există) .
Pe pagina cu seminarii de reîmprospătare se completează ori de câte ori au loc aceste seminarii necesare revalidării licenţei de personal tehnic de întreţinere şi
reparaţii paraşute.
Pe pagina cu verificări de competenţă se completează datele corespunzătoare susţinerii examinărilor practice de verificarea competenţei pentru revalidare, dacă
este cazul sau reînnoire licenţă.
Dimensiunea recomandată a carnetului de evidenţa activităţii este pe format A 5 landscape.
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Data
Date

Nume proprietar/deţinător - Adresă, telefon
Owner’name / Address, phone

ANEXA 13

Activitatea efectuată
Service performed
Verificare tehnică /
Tehnical verification
Pliaj / Packing
Reparaţii majore / Major
repairs
Reparaţii minore / Minor
repairs

Data
Date

Nume proprietar/deţinător - Adresă, telefon
Owner’name / Address, phone

Activitatea efectuată
Service performed
Verificare tehnică /
Tehnical verification
Pliaj / Packing
Reparaţii majore / Major
repairs
Reparaţii minore / Minor
repairs

Data
Date

Nume proprietar/deţinător - Adresă, telefon
Owner’name / Address, phone

Activitatea efectuată
Service performed
Verificare tehnică /
Tehnical verification
Pliaj / Packing
Reparaţii majore / Major
repairs
Reparaţii minore / Minor
repairs

Data
Date

Nume proprietar/deţinător - Adresă, telefon
Owner’name / Address, phone

Activitatea efectuată
Service performed
Verificare tehnică /
Tehnical verification
Pliaj / Packing
Reparaţii majore / Major
repairs
Reparaţii minore / Minor
repairs

Data
Date

Nume proprietar/deţinător - Adresă, telefon
Owner’name/Address, phone

Activitatea efectuată
Service performed
Verificare tehnică /
Tehnical verification
Pliaj / Packing
Reparaţii majore / Major
repairs
Reparaţii minore / Minor
repairs

Totalul acestei pagini / Totals this page: Pliaje rezervă / Reserve.pack. ……….. Pliaje salvare / Emergency pack. ……..…... Reparaţii majore / Maj. repairs …………. Reparaţii minore / Min. repairs ……………
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Componentele paraşutei
Components

Fabricantul
Manufacturer

Tip/model
Model

Seria fabricaţiei
Serial no.

ANEXA 13

Anul
fabricaţiei
Mfr. year

Voalura/suspante –
Canopy/Lines
Capota/sistem suspensieContainer/Harness
Sistem suspensie pasagerPassenger harness
Componentele paraşutei
Components

Fabricantul
Manufacturer

Tip/model
Model

Seria fabricaţiei
Serial no.

Anul
fabricaţiei
Mfr. year

Voalura/suspante –
Canopy/Lines
Capota/sistem suspensieContainer/Harness
Sistem suspensie pasagerPassenger harness
Componentele paraşutei
Components

Fabricantul
Manufacturer

Tip/model
Model

Seria fabricaţiei
Serial no.

Anul
fabricaţiei
Mfr. year

Voalura/suspante –
Canopy/Lines
Capota/sistem suspensieContainer/Harness
Sistem suspensie pasagerPassenger harness
Componentele paraşutei
Components

Fabricantul
Manufacturer

Tip/model
Model

Seria fabricaţiei
Serial no.

Anul
fabricaţiei
Mfr. year

Voalura/suspante –
Canopy/Lines
Capota/sistem suspensieContainer/Harness
Sistem suspensie pasagerPassenger harness
Componentele paraşutei
Components
Voalura/suspante –
Canopy/Lines
Capota/sistem suspensieContainer/Harness
Sistem suspensie pasagerPassenger harness

Fabricantul
Manufacturer

Tip/model
Model

Seria fabricaţiei
Serial no.

Anul
fabricaţiei
Mfr. year

Categoria de paraşută
P
/
R
/ S
Main / Reserve / Emergency
/

/

/

/

/

/

Categoria de paraşută
P
/
R
/ S
Main / Reserve / Emergency
/

/

/

/

/

/

Categoria de paraşută
P
/
R
/ S
Main / Reserve / Emergency
/

/

/

/

/

/

Categoria de paraşută
P
/
R
/ S
Main / Reserve / Emergency
/

/

/

/

/

/

Categoria de paraşută
P
/
R
/ S
Main / Reserve / Emergency
/

/

/

/

/

/

Locul
Place

Locul
Place

Locul
Place

Locul
Place

Locul
Place

Total cumulat / Totals : Pliaje rezervă / Reserve.pack. ………..….. Pliaje salvare / Emergency pack. ……..……... Reparaţii majore / Maj. repairs ………………. Reparaţii minore / Min. repairs ……………..…
Semnătura titularului carnetului / Signature of holder……………………………………………………………………………
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SEMINARII DE REÎMPROSPĂTARE
REFRESHER SEMINARS
Data

Tematica

Locul / UIRP

Date

Theme

Place

Ediţia 1
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Signature of responsible
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VERIFICĂRI DE COMPETENŢĂ
Proficiency checks
Data

Verificarea efectuată

Date

Verification performed

Ediţia 1

Numele şi nr. licenţă
examinator
Name and no. licence examiner

Locul
Place

A 13 - 7

Semnătura
examinatorului
Signature of examiner
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SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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Antet al Unităţii de întreţinere şi reparaţii paraşute

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
În temeiul Ordinul ministrului transporturilor nr.897/2017 pentru aprobarea
Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi
modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea
reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului
aeronautic navigant paraşutist", se acordă cursantului / tehnicianului:
………...........................................................................................
care a efectuat programul de pregătire teoretică şi practică specifică, conform
prevederilor RACR – CP şi PIAC – CP, în cadrul unităţii de întreţinere şi reparaţii
………………………………………………… în perioada………………………………..,
în vederea obţinerii / creditării / reînnoirii / conversiei licenţei de personal tehnic de
întreţinere şi reparaţii paraşute - tehnician clasa ……………

Unitate de întreţinere şi reparaţii
L.S.
Tehnician
supraveghere program

Nr. .....................................
Data eliberării: anul..............., luna.............................., ziua...................
Formular F-CP-14
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SITUAȚIA PREGĂTIRII TEORETICE/PRACTICE
a cursantului /tehnicianului......................................:...........................................................,
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

Metode și proceduri de întreținere și reparații parașute

Nr. ore
studiu

Pregătirea practică specifică

1

Nr.
ore/pliaje/
reparaţii

Calificativ

Calificativ

Pregătire practică pentru obținerea licenței de personal tehnic de
întreținere și reparații parașute clasa .........

2

Pliaje ale parașutelor principale

3

Pliaje ale parașutelor de rezervă

4

Pliaje ale parașutelor de salvare

5

Reparații majore

6

Reparaţii minore

Notă: 1. Rubricile necompletate se barează.

Tehnician întreţinere şi reparaţii:……………… …………………….………………
(Numele și semnătura tehnicianului sub supravegherea căruia s-a finalizat programul)

Ediţia 1
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Număr de înregistrare la autoritatea de
certificare

Şef Serviciu Certificare

Director autoritate de certificare

RAPORT EXAMINARE TEHNICIAN
1

Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule)

Numele şi prenumele

Semnătura

Număr licenţă
2

Data expirării valabilităţii licenţei

Examinat teoretic/practic pentru
Calificarea

Obţinere

Creditare

Revalidare

Reînnoire

Conversie

Tehnician clasa a II-a
Tehnician clasa I
3

Detalii despre examinarea teoretică
DISCIPLINĂ

1
2
3

Rezultat
%

Data

Nume examinator

Semnătură

Legislaţie aeronautică şi reglementări
Cunoaşterea paraşutei
Metode şi proceduri de întreţinere şi
reparaţii paraşute

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):………..………………..………………..……………..

Formular F-CP-15
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RAPORT EXAMINARE PRACTICĂ TEHNICIAN
TEST DE ÎNDEMÂNARE
VERIFICARE COMPETENȚĂ
1

EXAMINARE
REEXAMINARE

Date despre examinarea practică

Data efectuării

Unitatea de întreţinere

Categoria de paraşută

2

Tip/Model
Reparaţie minoră

Pliaj

Reparaţie majoră

Detalierea examinării practice

Notările folosite de examinator

A

- admis

R

NA

- respins

- neaplicabil

MANEVRE / PROCEDURI VERIFICATE DE EXAMINATOR (E)

Notare

---

- neefectuat
Semnătura
examinatorului (E)

PLIAJUL PARAŞUTEI
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Verificarea documentelor paraşutei
Asamblare componente/montare AAD
Efectuarea controlului vizual al componentelor
Verificarea descurcării
Blocare comenzi
Plierea voalurii
Introducerea suspantelor
Închiderea capotei
Pliajul extractoarei / drogue-ului / comenzii automate
Deschidere/închidere AAD
Completare documente

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

Aplicare petic
Completat-reparat cusături (voalură, husă, suspante, chingi, extractoare, drogue, capotă)
Fixare-prindere tuburi flexibile
Schimbat benzi velcro
Schimbat mâneraşe comenzi pilotare
Înlocuit ocheţi / soft-linkuri / comenzi de largare / comenzi deschidere
Schimbat conectori / extractoare / slider
Ajustat comenzi pilotare la paraşuta principală
Înlocuire suspantă / comenzi de pilotare la paraşuta principală
Înlocuire şaibă luvers capotă/piese de rigidizare
Înlocuit piese textile pe capotă (clape, buzunare BOC)
Alte reparaţii (redimensionare suport chingi picior) la sistem suspensie
Coaseri manuale

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Înlocuire panou parţial (petice de dimensiuni mari)
Înlocuire panou integral
Reparat travee
Reparat punct fixare paraşuta extractoare (paraşuta principală)
Înlocuire suspante la paraşuta de rezervă sau salvare
Înlocuit chingi principale / piept la sistemul de suspensie
Modificare chingi principale / picior la sistemul de suspensie
Înlocuit piese metalice la sistemul de suspensie
Reparaţii la paraşuta de rezervă (husa molar şi extractoarea)
Montare buzunare aparat AAD pe capotă
Alte reparații

3

Observaţiile examinatorului (dacă este cazul)

4

Detalii despre examinator (E)

REPARAŢII MINORE

REPARAŢII MAJORE

Nume şi prenume examinator
Număr Licenţă E

Rezultatul examinării practice:

Semnătura E
Data expirării valabilităţii licenţei

ADMIS

RESPINS

Preşedinte comisie examinare (Numele şi semnătura):………..………………..………………..………………………………

Ediţia 1
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Număr de înregistrare la solicitant

Şef serviciu certificare

Director autoritatea de certificare

**

CERERE DE CERTIFICARE PERSONAL TEHNIC DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII
PARAȘUTE
,

1

Examinare solicitată

TEORETICĂ*

2

Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule)

Nume

Prenume

C.N.P.

E-mail

PRACTICĂ*

Adresă

Telefon

Număr Licenţă

Eliberată de

Licenţa tehnician clasa:

3

Calificări / Autorizaţii

Valabilă până la

deţinute*

solicitate*

Dată
expirare
valabilitate

Procedeu de certificare
aplicabil
(obţinere/revalidare/reînnoire
/creditare/conversie)

Licenţă de personal tehnic de întreținere
și reparații parașute clasa I
Licenţă de personal tehnic de întreținere
și reparații parașute clasa a II-a
Examinator personal tehnic de
întreținere şi reparații parașute
4

Experienţă de personal tehnic de întreținere și reparații
parașute deţinută la data depunerii cererii

Reparații / Pliaje
(reparaţii minore / reparaţii majore
pliaje rezervă / pliaje salvare)

Reparaţii totale carieră
Reparaţii totale în ultimele 24 de luni
Reparaţii totale în ultimele 36 de luni (pentru examinatori)
Pliaje totale paraşuta de rezervă/salvare
Pliaje paraşuta de rezervă/salvare în ultimele 24 de luni

5

Pregătire teoretică deţinută

Ore
pregătire

/
/
/
/
/
Perioadă desfăşurare
de la / la

Organizator /
Desfăşurat la

Program pentru obţinerea / creditarea /
reînnoirea / conversia licenţei de personal
tehnic de întreținere și reparații parașute
Seminar de reîmprospătare cunoştinţe
Curs de pregătire efectuat la un producător
de paraşute

6

Pregătire practică deţinută

Ore pregătire / Perioadă desfăşurare
reparaţii / pliaje
de la / la

Organizator /
Desfăşurat la

Program pentru obţinerea / creditarea /
reînnoirea / conversia licenţei de personal
tehnic de întreținere și reparații parașute
Curs de pregătire efectuat la un producător
de paraşute
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7
a
b
c
d
e
f
g
h

Documente anexate la cerere*
Document de Identitate – în copie
Certificatul de pregătire teoretică / practică pentru obţinere/reînnoire/creditare/conversie -– în copie
Programul de reînnoire licenţă/calificare
Carnet de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute (cu activitatea efectuată) – în copie
Licenţa deţinută (după caz) – în copie
Alte documente relevante (după caz)
Chitanţa sau Ordinul de plată a tarifelor de examinare teoretică / practică – în copie
O fotografie color 3/4 (numai în cazul obţinerii licenţei)

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

-------------------------------------------

Indicaţii de completare:

* - Pentru răspunsurile afirmative, se notează un X în căsuţa corespunzătoare, în caz contrar căsuţa se lasă
necompletată.

REZERVAT PENTRU AUTORITATEA DE CERTIFICARE
Şef Serviciu Certificare:

APROB
TEORETICĂ (T)

Obţinere
Revalidare
Reînnoire
Creditare
Conversie

1
2
3
4
5

Certificare personal tehnic de întreținere
și reparații parașute clasa I

EXAMINAREA*
PRACTICĂ (P)

pentru:

Autorizaţie EXAMINATOR pentru personal
tehnic de întreținere și reparații parașute

Neconformităţi:

Rezolvate

Certificare personal tehnic de întreținere
și reparații parașute clasa a II-a

Am verificat corectitudinea datelor înscrise de solicitant în tabelele
1,2,3,4,5,6 şi existenţa documentelor anexate, menţionate în tabelul 7.
Inspector/Referent Serviciu Certificare:

Formular F-CP-16
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Solicitare pentru recunoaşterea licenţei de personal tehnic de întreținere și
reparații parașute emisă de o autoritate competentă a altui stat
Application for rigger licence aknowledgment

Numele solicitantului ……………………………………………………………………………
Applicant’s name

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

Licenţă de personal tehnic de întreținere și reparații parașute nr.…………….....………
Rigger licence no.

Clasa...........................................emisă de:…...................................………………………….
Class

issued by:

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

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

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

Perioada desfăşurării activităţii, în România, pentru care este solicitată
recunoaşterea: Time period for rigging in Romania:
………………………………………………………………………………….……………………..
Locul desfăşurării activităţii ………………………………….......……………………………...
Place of work

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

Date

Prezenta cerere va fi completată de solicitant cu scris de mână şi transmisă la:
This application must be filled-in by hand and sent to:

______________________________________________________________________
adresa de e-mail a autorității de certificare/entității calificate

Solicitantul trebuie să prezinte autorității de certificare/entității calificate următoarele
documente în original:
The applicant must submit the following documents to the certifying authority / qualified entity:
- Act de identitate;
Identification document

-

Licenţă de personal tehnic de întreținere și reparații parașute în termen de
valabilitate;
Valid rigger licence

FORMULAR F-CP-17
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SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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Număr de înregistrare la autoritatea de certificare/entitatea calificată

Director autoritatea de certificare/entitatea calificată

PROCES VERBAL DE RECUNOAŞTERE
A LICENŢEI DE PERSONAL TEHNIC DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII
PARAȘUTE
MINUTES OF RIGGER LICENCE AKNOWLEDGMENT

Subsemnatul (numele inspectorului autorităţii de certificare)

……………………………………………………........……………………………………….…
The undersigned (CAA inspector’s name)

Deţinător al licenţei de tehnician …………..… nr. .....…..., am efectuat la data ……………..........
Holder of

licence no

on date

verificarea documentelor originale ale solicitantului (numele):
checked the original documents of the applicant (name)

………………………………………………………………………………………………………….
După cum urmează:
As follows:

1. Licenţa de personal tehnic de întreținere și reparații nr.……........…. clasa......................
Rigger licence no

class

emisă de …………………………………………….valabilă până la …………………………
issued by

valid until

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

Conform art. 5.29 din RACR-CP solicitantul poate desfăşura activităţi de întreținere și
reparații parașute în România în limita următoarelor calificări/autorizări:
According to Art. 5.29 of RACR-CP the applicant may conduct rigging activities in Romania only within the
following qualifications/authorisations:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Semnătura inspectorului autorităţii de certificare:
inspector’s signature:

NOTĂ: Prezentul proces-verbal se încheie în 2 exemplare, unul se înmânează solicitantului iar al doilea se
păstrează la autoritatea de certificare/entitatea calificată.
Note: This minutes is filled in 2 original copies, one for the applicant and other the certification authority- calified entity.

Am luat la cunoştinţă,
Numele și semnătura persoanei responsabile din cadrul autorității de certificare
...........................................................................................................................................................................
Formular F-CP-18
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SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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CERERE
pentru acordarea / modificarea / prelungirea autorizaţiei
de a efectua activităţi de certificare în domeniul paraşutelor

1. Solicitantul ___________________________________________________________
2. Reprezentat prin ______________________________________ în
de__________________conform document ___________________________
solicit acordarea

modificarea

calitate

prelungirea

Autorizatiei pentru efectuarea de activităţi de certificare în domeniul paraşutelor, în
numele, sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea Autorităţii Aeronautice Civile
Române.
3. Activităţile de certificare pentru care se solicită autorizarea:
certificarea de navigabilitate a paraşutelor;
certificarea personalului de întreţinere şi reparaţii paraşute;
autorizarea unităţilor de întreţinere şi reparaţii paraşute;
elaborarea de proiecte de reglementări aeronautice pentru domeniul de
autorizare.
4. Documente anexate :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Data propusă pentru începerea activităţii / activităţilor autorizate ______________
Declar că informaţiile de mai sus sunt reale şi că orice modificare a acestora va fi adusă la
cunoştinţa AACR.

Data: ______________

Semnătura ___________________
Formular F-CP-19
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Instrucţiuni de completare a formularului F-CP-19
1.

Blocul 1 se completează cu denumirea completă a organizaţiei, aşa cum apare în
documentele de constituire, adresa sediului principal, date de contact

2.

Blocul 2 se completează cu numele şi prenumele persoanei care reprezintă
organizaţia solicitantă, funcţia/calitatea acestuia în cadrul organizaţiei.

3.

Scopul cererii se completază după caz: acordarea sau prelungirea valabilităţii
autorizaţiei.

4.

Blocul 3 se completează, după caz, cu activităţile de certificare pentru care solicită
autorizarea.

5.

Blocul 4 se completează cu documentele suport anexate cererii, conform art. 2.1
alin.(2).

6.

Blocul 5 se completează în cazul autorizării iniţiale.

7.

Cererea trebuie semnată de către persoana care reprezintă organizaţia solicitantă..
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Autoritatea Aeronautică Civilă Română

RAPORT DE AUDIT
Nr. _______________

Organizaţia auditată:
Data/perioada auditului:
Scop:
Obiective:
Echipa de audit:

Persoane contactate:

Neconformităţi:
Nr.
crt.

Nivel

Referinţa

Descrierea neconformităţii

Observaţii

Observaţii:

Concluzii:

Semnătura

Echipa de audit

Data

Formular F-CP-20
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Romanian Civil
Aeronautical Authority

Autoritatea Aeronautică
Civilă Română
Tel: +40.21.208.15.08

AFTN: LRBBYAYA
SITA: BUHTOYA
www.caa.ro
e-mail: dir.gen@caa.ro

Fax: +40.21.208.15.72

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.38-40
RO-013695, Bucureşti, sectorul 1
România
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20425

+40.21.233.40.62

AUTORIZAŢIE
Nr. _______________
În temeiul Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1185/
2006 şi a Ordinului ministrului transporturilor nr.897/2017, Autoritatea Aeronautică Civilă
Română autorizează persoana juridică :
_______________________________________________________________________
cu sediul în _____________________________________________________________
pentru a desfășura în numele, sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea Autorităţii
Aeronautice Civile Române, următoarele activităţi de certificare în domeniul paraşutelor:
certificarea de navigabilitate a paraşutelor;
certificarea personalului de întreţinere şi reparaţii paraşute;
autorizarea unităţilor de întreţinere şi reparaţii paraşute;
elaborarea de proiecte de reglementări aeronautice pentru domeniul de autorizare.
Autorizaţia nu este transferabilă.
Autorizaţia este valabilă până la data de : _________________
Ediţia ______ Data emiterii: ________________

DIRECTOR GENERAL
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REGISTRUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII PARAȘUTE
Nr.
crt.

Data
efectuării
lucrării

Tipul lucrării efectuate

Producător
și tip
parașută

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

Număr unic
de
certificare

Defecte şi
neconformități
descoperite

Numele şi
nr. licenţă
tehnician

…………...

…………………….
…………………….
…………………….

…………

…………...

…………………….
…………………….
…………………….

…………

…………...

…………………….
…………………….
…………………….

…………

Nume şi adresă
deținător

Note:
(1) Datele privind lucrările de întreținere și reparații ale parașutelor se înregistrează de către tehnicianul nominalizat să execute reparația, în
Registrul lucrărilor de întreţinere şi reparatii. Registrul trebuie să conţină cel puţin rubricile din modelul prezentat mai sus.
(2) Registrul este gestionat de către managerul responsabil al unității de întreținere și reparații parașute.
(3) Registrul trebuie să asigure protecţia informaţiilor conţinute împotriva pierderii sau alterării, accidentale sau intenţionate.
(4) Registrul pe suport hârtie trebuie să fie pretipărit, să fie numerotat pe fiecare pagină, în ordine crescătoare şi legat astfel încât să împiedice
îndepărtarea sau adăugarea de file.
(5) În situația în care se optează pentru forma digitală a registrului, securizarea informațiilor se realizează prin utilizarea unui sistem certificat de
management electronic al documentelor.
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