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PREAMBUL
(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este
reglementată prin Codul aerian civil, prin legislaţia europeană aplicabilă, prin
actele normative interne din domeniu, în concordanţă cu prevederile Convenţiei
privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944,
ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.
(2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării
domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate
de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române
care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice
civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi în zonele
supuse servituţilor de aeronautică civilă.
(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este autoritate delegată de
Ministerul Transporturilor pentru asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice
civile naţionale, precum şi pentru supravegherea respectării lor de către
persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care furnizează servicii sau
produse pentru aviaţia civilă din România, realizând astfel funcţia de
supraveghere a siguranţei în domeniul aviaţiei civile.
(4) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau
adoptate în conformitate cu prevederile şi recomandările Convenţiei privind
Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor
convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, astfel încât să
se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi
dezvoltare a sistemului naţional de reglementări aeronautice civile române.
(5) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind
înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1185/2006
şi Ordinului MT nr. 208/2013, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită
în continuare AACR, în calitatea sa de autoritate naţională de supervizare
asigură aplicarea reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea
respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române şi străine, care
desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse şi
servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi execută prevederile
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înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este
parte.
(6) Prezenta reglementare, RACR - LPAN P ediţia 2/2016, reprezintă
corelarea practicilor de siguranţă internaţionale, în cadrul sistemului naţional de
licenţiere a personalului navigant paraşutist, bazându-se totodată şi pe
experienţa emiterii licenţelor de paraşutist în România.
CAPITOLUL 1
DEFINIŢII ŞI ACRONIME
1.1 Definiţii
1.1.1 În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următorul
înţeles:
(1) Abilităţi. Calitatea unei persoane de utilizare coerentă a bunei judecăţi şi a
cunoştinţelor, competenţelor şi atitudinilor bine fundamentate pentru atingerea
obiectivelor zborului/saltului.
(2) Aprobat corespunzător. Aprobat de autoritatea de certificare.
(3) Autoritate de stat. Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat
în domeniul transporturilor.
(4) Autoritate de certificare. Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
(5) Autoritate competentă a altui stat. Organism care deţine competenţe de a
emite la nivel naţional licenţele de paraşutist.
(6) Autorizare. Confirmarea dată printr-un document eliberat în conformitate
cu prevederile prezentei reglementări, prin care se atestă capacitatea
deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acel
document.
(7) Autorizaţie. Documentul care certifică faptul că o organizaţie sau o
persoană poate să efectueze activităţi aeronautice de paraşutism conform
prezentei reglementări.
(8) Calificare. Menţiunea înscrisă într-o licenţă care stabileşte condiţiile
speciale şi privilegiile, obţinute în baza absolvirii cursurilor/programelor specifice
de pregătire teoretice şi practice în zbor/salt şi promovării examenelor teoretice
şi practice.
(9) Categorie a licenţei. Ierarhizarea, în cadrul licenţei de paraşutist, a
diferitelor nivele de pregătire specifică şi de experienţă practică în zbor/salt.
(10) Certificare. Recunoaşterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau
un echipament, o organizaţie sau o persoană se conformează cerinţelor
aplicabile, precum şi eliberarea unui certificat relevant care atestă această
conformare; certificarea are ca rezultat şi conferirea de drepturi, potrivit
reglementărilor în vigoare.
(11) Certificat medical corespunzător. Certificat în care este precizată
aptitudinea de zbor/salt, din punct de vedere medical.
(12) Competenţă. Cumulul de abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru
a executa o sarcină la standardul prevăzut.
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(13) Conversie. Emiterea unei licenţe naţionale, în baza unei licenţe emise de
un alt stat, ca urmare a constatării de către autoritatea de certificare a îndeplinirii
tuturor condiţiilor impuse de prezenta reglementare.
(14) Credit. Recunoaşterea experienţei sau calificărilor anterioare.
(15) Entitate calificată. Organism (persoană juridică), autorizat de către
autoritatea de certificare, ce operează într-un mediu corespunzător şi care
efectuează, în numele, sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea
autorităţii de certificare, activităţi în scopul aplicării prezentei reglementări. În
cazul în care autoritatea de certificare autorizează o entitate calificată, aceasta
din urmă îndeplineşte atribuţiile autorităţii de certificare, pentru domeniile ce iau fost delegate, aşa cum sunt menţionate în prezentul regulament.
(16) Formaţie Grup de paraşutişti alcătuit pe timpul căderii libere sau cu
paraşuta deschisă (Lucru relativ în cădere liberă, Lucru relativ pe cupola,
Freefly, etc).
(17) Paraşuta. Echipament tehnic aeronautic destinat a fi utilizat pentru a
întârzia căderea unei/unor persoane, ca urmare a părăsirii unei aeronave aflată
în zbor.
(18) Recunoaştere. Acceptarea unei licenţe emise la nivelul unui alt stat de un
organism care deţine competenţe de a emite la nivel naţional licenţe de
paraşutist, prin acordarea de către autoritatea de certificare a permisiunii de a
exercita privilegiile respectivei licenţe, în condiţiile stabilite prin prezenta
reglementare.
(19) Reînnoire. Procedeu administrativ, efectuat după ce o
licenţă/calificare/autorizaţie a expirat, prin care se confirmă privilegiile
licenţei/calificării/autorizaţiei respective pentru o nouă perioadă, specificată, în
urma îndeplinirii cerinţelor din reglementările aplicabile.
(20) Revalidare. Procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de
valabilitate a unei licenţe/calificări/autorizaţii, prin care se permite deţinătorului
continuarea exercitării privilegiilor licenţei/calificării/autorizaţiei respective
pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor din reglementările
aplicabile.
(21) Sistem de calitate. Acea parte a sistemului de management al
organizaţiei, orientată către obţinerea rezultatelor planificate, în raport cu
obiectivele calităţii, pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor
părţilor interesate.
(22) Test de îndemânare. Examinarea practică prin care se face
demonstrarea îndemânării în vederea obţinerii unei licenţe sau a unei
calificări/autorizaţii.
(23) Tip de paraşută. Diferenţierea paraşutelor în funcţie de caracteristicile
constructive de bază (forma voalurii, principiul de funcţionare, modul de
pilotare).
(24) Verificarea competenţei. Examinarea practică prin care se face
demonstrarea îndemânării în vederea revalidării sau reînnoirii unei
licenţe/calificări/autorizaţii.
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1.1.2 Sunt acceptate în calitate de "certificat medical corespunzător"
certificatele medicale (Certificat Medical Clasa 1, Clasa 2, Certificat medical
LAPL) emise în conformitate cu standardele ICAO sau cu cerinţele specificate
în Anexa IV la Regulamentul (UE) Nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie
2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurile administrative referitoare
la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr.
216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului sau declaraţia medicală
pentru desfăşurarea salturilor cu paraşuta, conform Anexei 1, care se poate
descărca de pe site-ul autorităţii de certificare.
1.1.3 Pentru obţinerea/deţinerea calificării superioare de instructor şi a
autorizaţiei de tandem este necesar cel puţin un Certificat Medical Clasa 2.
1.2 Acronime
Atunci când sunt folosite, acronimele de mai jos au următorul înţeles:
(1) AFF

- Cădere liberă accelerată (accelerated FreeFall)

(2) AME

- Medic examinator autorizat (Authorised Medical Examiner)

(3) CMO

- Conţinut minim obligatoriu

(4) EASA

- Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (European Aviation Safety Agency)

(5) FAI

- Federaţia Aeronautică Internaţională

(6) IAD

- Deschidere asistată de instructor (Instructor-Assisted Deployment)

(7) ICAO

- Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (International Civil Aeronautical Organisation)

(8) OPA

- Organizaţie de pregătire autorizată

(9) SL

- Deschidere automată (Static Line)

(10) TPR

- Timp de pregătire recomandat

CAPITOLUL 2
LICENŢIEREA PARAŞUTIŞTILOR - GENERALITĂŢI
2.1. Aplicabilitate
Prevederile prezentei reglementări se aplică personalului aeronautic navigant
care desfăşoară activităţi de paraşutism pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional.
Reglementarea conţine cerinţele specifice aplicabile pentru:
(1) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de paraşutist;
(2) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării superioare de instructor
paraşutist;
(3) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării superioare de paraşutist
recepţie şi control;
(4) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării superioare de paraşutist
încercător;
(5) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiilor specifice licenţei de
paraşutist;
(6) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiei de examinator, care
organizează şi efectuează examinările teoretice şi practice, la sol sau în
zbor/salt;
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(7) conversia licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor specifice de paraşutist, emise
de autorităţi competente din alte state, în vederea desfăşurării activităţilor de
paraşutism;
(8) recunoaşterea licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor specifice de paraşutist
emise de autorităţi competente din alte state;
(9) autorizarea organizaţiilor de pregătire care oferă instruire teoretică şi
practică la sol şi în zbor/salt;
(10) autorizarea entităţilor calificate.
2.2 Autoritatea de certificare
(1) Autoritatea de certificare poate exercita direct, sau prin intermediul unor
entităţi calificate, atribuţiile ce îi revin în aplicarea prevederilor prezentei
reglementări.
(2) Cerinţele privind autorizarea entităţilor calificate, ce efectuează în numele
autorităţii de certificare activităţi în scopul aplicării prezentei reglementări, sunt
prezentate în cap. 11.
2.3 Condiţii de conformare
(1) Toate activităţile menţionate la art. 2.1 se desfăşoară cu respectarea strictă
a prevederilor specifice aplicabile cuprinse în prezenta reglementare.
(2) Pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt specificată în prezenta
reglementare, în vederea îndeplinirii cerinţelor aplicabile menţionate la art.
2.1(1) - (7), se efectuează în cadrul unei organizaţii de pregătire autorizată
(OPA) conform prevederilor din capitolul 10, sub conducerea şi supravegherea
unui instructor paraşutist autorizat corespunzător.
(3) Demonstrarea efectuării programelor de pregătire teoretice/practice de
către un solicitant de licenţă de paraşutism/calificare superioară/autorizaţie
specifică se face prin completarea de către un instructor autorizat corespunzător
a fişei personale.
(4) Demonstrarea absolvirii programelor de pregătire teoretice/practice de
către un solicitant de licenţă de paraşutism/calificare superioară/autorizaţie
specifică se face prin eliberarea de către OPA a unui certificat de absolvire.
(5) Modelele fişei personale şi ale certificatelor de absolvire precum şi
informaţiile necesare completării acestora sunt detaliate în procedurile şi
instrucţiunile de aplicare a prezentei reglementări.
2.4 Licenţe naţionale de paraşutist
(1) O persoană este autorizată să desfăşoare activităţi de paraşutism în
România numai dacă deţine o licenţă de paraşutist în termen de valabilitate,
emisă/recunoscută în conformitate cu cerinţele menţionate în prezenta
reglementare.
(2) Deţinătorul unei licenţe de paraşutist este obligat să poarte asupra sa
licenţa şi certificatul medical asociat ori de câte ori desfăşoară activităţi de
paraşutism pe teritoriul naţional.
(3) Până la obţinerea licenţei de paraşutist, elevul este autorizat să acţioneze
ca paraşutist numai sub autoritatea şi supravegherea unui paraşutist instructor,
desfăşurându-şi pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt conform art.
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2.3. Elevul va începe pregătirea practică la sol şi în zbor/salt numai după
obţinerea certificatului medical corespunzător conform art. 1.1.2.
(4) Licenţa de paraşutist este un document de calificare aeronautică civilă care
este structurată pe cinci categorii, în funcţie de pregătirea specifică şi experienţa
practică în zbor/salt deţinute:
(a) Categoria Ro
(b) Categoria A
(c) Categoria B
(d) Categoria C
(e) Categoria D
(5) Pentru obţinerea licenţelor de paraşutist categoriile Ro, A, B, C sau D
solicitantul trebuie:
(a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi, sau
(b) să aibă vârsta de 16 ani împliniţi şi să deţină acordul notarial al ambilor
părinţi sau al tutorelui legal;
(c) să deţină certificat medical corespunzător conform art. 1.1.2.
2.5 Calificări şi autorizaţii specifice licenţei de paraşutist
(1) Calificări superioare:
(a) instructor
(b) recepţie şi control
(c) încercător
(2) Autorizaţii specifice:
(a) examinator
(b) plior paraşută de rezervă/salvare
(c) lansare din turnul de paraşutism
(d) salt din aeronavă cu paraşută rotundă (clasică)
(e) TANDEM (paraşutist autorizat pentru salturi prin metoda în sistem dual tandem);
(f) instructor SL (instructor autorizat pentru instruire prin metoda deschiderii
automate);
(g) instructor IAD (instructor autorizat pentru instruire prin metoda deschiderii
asistate de instructor);
(h) instructor AFF (instructor autorizat pentru instruire prin metoda căderii
libere accelerate);
(i) instructor turn (instructor autorizat pentru instruire prin metoda lansării din
turnul de paraşutism).
2.6 Valabilitate
(1) Valabilitatea licenţei de paraşutist menţionată în art. 2.4 este de 24 luni de
la data promovării examinării practice sau de la data expirării dacă a fost
revalidată în perioada de valabilitate, cu condiţia deţinerii unui certificat medical
corespunzător în termen de valabilitate.
(2) Valabilitatea calificărilor superioare şi autorizaţiilor specifice menţionate în
art. 2.5 este de maxim 24 luni de la data promovării examinării practice sau de
la data expirării dacă au fost revalidate în perioada de valabilitate, cu condiţia
valabilităţii licenţei de paraşutist.
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(3) Valabilitatea autorizaţiei de examinator este de maxim 24 luni de la data
emiterii
şi
este
condiţionată
de
perioada
de
valabilitate
a
licenţei/calificărilor/autorizaţiilor specifice deţinute şi a certificatului medical.
(4) Autoritatea de certificare acordă, la solicitarea scrisă a titularilor,
prelungirea
cu
60
zile
a
termenului
de
valabilitate
al
licenţei/calificărilor/autorizaţiilor deţinute, atunci când procesul de revalidare nu
se poate desfăşura din motive independente de solicitant.
2.7 Privilegii
Deţinătorul licenţei de paraşutist are dreptul să exercite privilegiile specifice
în limita calificărilor şi a autorizaţiilor deţinute.
2.8 Limitări, suspendări şi revocări ale licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor
(1) Autoritatea de certificare poate în orice moment să limiteze privilegiile
acordate, să suspende sau să revoce orice licenţă de paraşutist,
calificare/autorizaţie/certificat, emise în conformitate cu prevederile prezentei
reglementări, dacă se constată că solicitantul sau deţinătorul:
(a) nu îndeplineşte condiţiile specificate în prezenta reglementare;
(b) a generat acţiuni de natură a afecta siguranţa zborului/saltului.
(2) În cazul în care unui paraşutist i se suspendă sau i se revocă licenţa,
acesta trebuie să o returneze imediat autorităţii de certificare.
(3) Contestarea de către un solicitant a unei suspendări sau revocări se
efectuează conform prevederilor legale.
CAPITOLUL 3
OBŢINEREA, REVALIDAREA ŞI REÎNNOIREA LICENŢELOR DE
PARAŞUTIST CATEGORIA Ro, A, B, C, D
3.1 Considerente generale aplicabile tuturor categoriilor de licenţă de
paraşutist
(1) Examinarea practică la sol şi în zbor/salt se va desfăşura doar după
promovarea integrală a examinării teoretice.
(2) Valabilitatea examinării teoretice este de 12 luni de la data promovării
integrale a acesteia.
(3) Examinarea teoretică este promovată dacă se obţine minim 75% din
punctajul maxim la fiecare disciplină.
(4) Examinarea practică în zbor/salt se efectuează pe tipul de paraşută pe
care s-a efectuat pregătirea.
(5) Examinarea teoretică şi cea practică sunt organizate de autoritatea de
certificare şi susţinute de examinatori autorizat conform prevederilor din
capitolul 8.
(6) Examinarea practică la sol şi în zbor/salt este promovată dacă se obţine
calificativul "ADMIS".
3.2 Obţinerea licenţei de paraşutist categoria Ro
3.2.1. Condiţii specifice:
Pentru obţinerea licenţei de paraşutist categoria Ro solicitantul trebuie:
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(1) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 de luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică specifică care să conţină
disciplinele menţionate la art. 3.2.2;
(2) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică specifică la sol şi în zbor/salt
conform art. 3.2.3;
3.2.2. Pregătirea teoretică specifică
(1) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de
paraşutist va cuprinde cel puţin următoarele discipline:
(a) Legislaţie aeronautică şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei
licenţe de paraşutist;
(b) Cunoaşterea paraşutei;
(c) Performanţe de zbor/salt şi planificarea zborului/saltului;
(d) Noţiuni generale ale performanţelor umane, relevante pentru deţinătorul
unei licenţe de paraşutist;
(e) Meteorologie;
(f) Proceduri operaţionale;
(g) Principii de zbor/salt.
(2) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de
paraşutist categoria Ro are o durată minimă de 40 ore.
3.2.3. Pregătirea practică specifică
(1) Cursul de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor/salt, în vederea
obţinerii licenţei de paraşutist categoria Ro, cuprinde minimum 25 de salturi,
dintre care:
(a) primele salturi din program, pentru iniţiere, se executa prin oricare din
metodele menţionate mai jos, separat sau combinate:
(i) SL (Static Line) - deschidere automată,
(ii) IAD (Instructor-Assisted Deployment) - deschidere asistată de instructor,
(iii) TANDEM,
(iv) AFF (Accelerated FreeFall) - cădere liberă accelerată,
(b) se execută minimum 15 salturi individuale cu cădere liberă,
(c) se execută un număr suficient de salturi care să permită acumularea a
minim 3 minute timp total de cădere liberă individuală;
(2) Pe parcursul desfăşurării cursului, solicitantul trebuie să acumuleze
experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:
(a) operaţiuni premergătoare zborului/saltului (controlul paraşutei, echipare,
autocontrolul echipării);
(b) tehnici şi proceduri specifice executării pliajelor paraşutei principale;
(c) tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate (părăsirea
aeronavei, simulare acţionare comandă de deschidere);
(d) tehnici şi stiluri de cădere liberă (controlul corpului, orientare în spaţiu,
semnale utilizate);
(e) tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;
(f) pilotarea paraşutei pentru aterizare în zona stabilită;
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(g) pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare (restricţii, manevre
interzise);
(h) lansări şi aterizări în condiţii deosebite;
(i) proceduri de urgenţă.
3.2.4. Examinarea teoretică şi examinarea practică
(1) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii licenţei
de paraşutist categoria Ro sunt organizate ulterior absolvirii programelor de
pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt conform art. 3.2.2 si 3.2.3.
(2) Examinarea teoretica se susţine la toate disciplinele menţionate la art.
3.2.2 aliniat (1).
(3) În cadrul testului de îndemânare practică la sol şi în zbor/salt solicitantul
trebuie să demonstreze un grad de competenţă corespunzător, având controlul
corpului şi orientarea în spaţiu pe timpul căderii libere şi operând paraşuta în
limitele impuse şi menţinându-i controlul în orice moment, astfel încât să nu
existe dubii asupra finalizării cu succes a procedurilor sau manevrelor
executate, parcurgând următoarele etape:
(a) părăsirea corespunzătoare a aeronavei (în funcţie de tipul de aeronavă pe
care s-a efectuat instruirea);
(b) stabilitate în timpul căderii libere, de minim 10-14 secunde sau, în funcţie
de înălţimea de salt, recuperarea stabilităţii în situaţii de dezechilibru controlat;
(c) schema de pilotare corectă;
(d) aterizare în raza a 50 m faţă de punctul stabilit;
(e) executarea corecta a pliajului paraşutei principale.
3.3 Obţinerea licenţelor de paraşutist categoria A
3.3.1 Condiţii specifice:
Pentru obţinerea licenţei de paraşutist categoria A solicitantul trebuie:
(1) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 de luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică specifică care să conţină
disciplinele menţionate în art. 3.3.2;
(2) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică specifică la sol şi în zbor/salt
conform art. 3.3.3;
3.3.2 Pregătirea teoretică specifică
(1) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de
paraşutist categoria A va cuprinde disciplinele menţionate la art. 3.2.2.
(2) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de
paraşutist categoria A are o durată minimă de 40 ore.
3.3.3 Pregătirea practică specifică
(1) Cursul de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor/salt, în vederea
obţinerii licenţei de paraşutist categoria A, cuprinde minimum 25 de salturi,
dintre care:
(a) primele salturi din program, pentru iniţiere, se pot executa prin oricare din
metodele menţionate mai jos, separat sau combinate:
(i) SL (Static Line) - deschidere automată,
(ii) IAD (Instructor-Assisted Deployment) - deschidere asistată de instructor,
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(iii) TANDEM,
(iv) AFF (Accelerated FreeFall) - cădere liberă accelerată,
(b) se execută minimum 15 salturi individuale cu cădere liberă,
(c) se execută un număr suficient de salturi care să permită acumularea a
minim 5 minute timp total de cădere liberă individuală,
(d) se execută minim 10 salturi cu aterizare în raza a 50 m faţă de punctul
stabilit,
(e) se execută minim 5 salturi de formaţie care să fie alcătuite din 2
participanţi.
(2) Pe parcursul desfăşurării cursului, solicitantul trebuie să acumuleze
experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:
(a) operaţiuni premergătoare zborului/saltului (controlul paraşutei, echipare,
autocontrolul echipării);
(b) tehnici şi proceduri specifice executării pliajelor paraşutei principale;
(c) tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate (părăsirea
aeronavei, simulare acţionare comandă de deschidere);
(d) tehnici şi stiluri de cădere liberă (controlul corpului, orientare în spaţiu,
semnale utilizate);
(e) tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;
(f) pilotarea paraşutei pentru aterizare în zona stabilită;
(g) pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare (restricţii, manevre
interzise);
(h) lansări şi aterizări în condiţii deosebite ();
(i) proceduri de urgenţă.
3.3.4 Examinarea teoretică şi examinarea practică
(1) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii licenţei
de paraşutist categoria A, sunt organizate ulterior absolvirii programelor de
pregătire teoretică si practică la sol si in zbor/salt conform art. 3.3.2 si art. 3.3.3.
(2) Examinarea teoretica se susţine la toate disciplinele menţionate la art.
3.2.2 aliniat (1).
(3) În cadrul testului de îndemânare practică la sol şi în zbor/salt solicitantul
trebuie să demonstreze un grad de competenţă corespunzător, având controlul
corpului şi orientarea în spaţiu pe timpul căderii libere şi operând paraşuta în
limitele impuse şi menţinându-i controlul în orice moment, astfel încât să nu
existe dubii asupra finalizării cu succes a procedurilor sau manevrelor
executate, parcurgând următoarele etape:
(a) părăsirea corespunzătoare a aeronavei (în funcţie de tipul de aeronavă pe
care s-a efectuat instruirea);
(b) stabilitate în timpul căderii libere, de minim 20 secunde sau, în funcţie de
înălţimea de salt, recuperarea stabilităţii în situaţii de dezechilibru controlat;
(c) să demonstreze abilitatea de a îşi controla corpul în cădere liberă;
(d) schema de pilotare corectă;
(e) aterizare în raza a 50 m faţă de punctul stabilit;
(f) executarea corecta a pliajului paraşutei principale.
3.3.5 Credite acordate pentru licenţa de paraşutist categoria A
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Pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist categoria Ro în termen
de valabilitate, în vederea obţinerii licenţei categoria A:
(1) este creditată examinarea teoretică susţinută pentru obţinerea categoriei
Ro;
(2) este creditată 100% pregătirea practică la sol şi în zbor/salt deţinută.
Pregătirea practică trebuie completată corespunzător cerinţelor art. 3.3.3 (1) (c),
(d) şi (e).
(3) să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt conform cerinţelor
art. 3.3.4 (3).
3.4 Obţinerea licenţei de paraşutist categoria B
3.4.1 Condiţii specifice:
Pentru obţinerea licenţei de paraşutist categoria B solicitantul trebuie:
(1) să deţină licenţa de paraşutist categoria Ro sau categoria A, în termen de
valabilitate;
(2) să demonstreze că a efectuat minim 50 salturi dintre care:
(a) se execută un număr suficient de salturi care să permită acumularea a
minim 30 minute timp total de cădere liberă,
(b) se execută minim 10 salturi cu aterizare în raza a 25 m faţă de punctul
stabilit,
(c) se execută minim 10 salturi cu gamă completă de manevre individuale în
cădere liberă (viraj stânga 3600, viraj dreapta 3600, looping spate) sau minim
10 salturi de formaţie din care minim 5 salturi sa fie alcătuite din cel puţin 3
participanţi;
3.4.2 Pregătirea teoretică şi practică specifică
(1) Pregătirea teoretică şi practică specifică trebuie să corespundă obţinerii
abilităţilor prevăzute la art. 3.4.1 (2) (c).
3.4.3 Examinarea teoretică şi examinarea practică
(1) Examinarea teoretică şi practică în zbor/salt în vederea obţinerii categoriei
B a licenţei de paraşutist este organizată ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate
la art. 3.4.1.
(2) Examinarea teoretică se susţine la disciplinele menţionate la art. 3.2.2 (1)
(c) şi (f).
(3) În cadrul testului de îndemânare practică în zbor/salt solicitantul trebuie să
demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile şi manevrele specificate
mai jos, cu un grad de competenţă corespunzător:
(a) controlul corpului şi orientarea în spaţiu pe timpul căderii libere;
(b) aterizare în raza a 25 m faţă de punctul stabilit;
(c) efectuarea gamei de manevre individuale în cădere liberă în maxim 18
secunde, sau realizarea unei formaţii compusă din minim 3 participanţi.
3.5 Obţinerea licenţei de paraşutist categoria C
3.5.1 Condiţii specifice:
Pentru obţinerea licenţei de paraşutist categoria C solicitantul trebuie:
(1) să deţină licenţa de paraşutist categoria Ro, categoria A sau categoria B,
în termen de valabilitate;
(2) să demonstreze că a efectuat minim 200 salturi, care trebuie să includă:
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(a) acumularea a minim 60 minute timp total de cădere liberă;
(b) minim 50 salturi de formaţie din care minim 10 salturi de formaţie compusă
din minim 4 participanţi;
3.5.2 Pregătirea teoretică şi practică specifică
(1) Pregătirea teoretică şi practică specifică trebuie să corespundă obţinerii
abilităţilor prevăzute la art. 3.5.1 (2) (b).
3.5.3 Examinarea teoretică şi examinarea practică
(1) Examinarea teoretică şi practică în zbor/salt în vederea obţinerii categoriei
C a licenţei de paraşutist este organizată ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate
la art. 3.5.1;
(2) Examinarea teoretică se susţine la disciplinele menţionate la art. 3.2.2 (1)
(c) şi (f);
(3) În cadrul testului de îndemânare practică în zbor/salt solicitantul trebuie să
demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile şi manevrele specificate
mai jos, cu un grad de competenţă corespunzător:
(a) controlul corpului şi orientarea în spaţiu pe timpul căderii libere;
(b) aterizare în raza a 15 m faţă de punctul stabilit;
(c) realizarea unei formaţii compusă din minim 4 participanţi.
3.6 Obţinerea licenţei de paraşutist categoria D
Obţinerea categoriei D a licenţei de paraşutist se efectuează în baza
documentelor doveditoare ale îndeplinirii următoarelor condiţii:
(1) să deţină licenţa de paraşutist categoria Ro, categoria A, categoria B sau
categoria C;
(2) sa fi promovat examinarea teoretica si practica corespunzătoare categoriei
C;
(3) să demonstreze că a efectuat minim 500 de salturi cu paraşuta;
(4) să demonstreze că a acumulat minim 3 ore timp total de cădere liberă
3.7 Credite acordate
3.7.1 Pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist militar cu calificare
pe paraşuta aripă în termen de valabilitate, în vederea obţinerii licenţei civile de
paraşutist categoria Ro, autoritatea de certificare creditează parţial pregătirea
deţinută.
(1) Pregătire teoretică
(a) În funcţie de experienţa deţinută pe paraşuta aripă, durata programului de
pregătire teoretică este după cum urmează:
(i) minim 10 ore pentru o experienţă în zbor/salt pe paraşuta aripă mai mare
de 50 salturi;
(ii) minim 15 ore pentru o experienţă în zbor/salt pe paraşuta aripă mai mică
de 50 salturi.
(b) Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la următoarele
discipline:
(i) cele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f) şi (g), dacă deţine o experienţă
practică de peste 50 salturi cu paraşuta aripă, sau
(ii) cele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (f) şi (g), în cazul unei
experienţe practice pe paraşuta aripă mai mică de 50 de salturi.
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(c) Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
(2) Pregătire practică în zbor/salt
(a) În funcţie de experienţa practică în zbor/salt deţinută pe paraşuta aripă,
programul de pregătire practică la sol şi în zbor/salt este după cum urmează:
(i) minim 3 salturi cu paraşuta aripă, pentru cei care deţin experienţă practică
mai mare de 50 salturi cu paraşuta aripă;
(ii) minim 5 salturi cu paraşuta aripă, pentru cei care deţin experienţă practică
mai mică de 50 de salturi cu paraşuta aripă.
(b) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
3.7.2 Pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist militar cu calificare
pe paraşuta aripă cu termenul de valabilitate expirat, în vederea obţinerii licenţei
civile de paraşutist categoria Ro, autoritatea de certificare creditează parţial
pregătirea deţinută.
(1) Pregătire teoretică
(a) În funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei
militare, programul de pregătire teoretică este după cum urmează:
(i) minim 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
(ii) minim 20 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
(b) Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele
menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (f) şi (g).
(c) Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
(2) Pregătire practică în zbor/salt
(a) În funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei
militare şi de experienţa practică în zbor/salt deţinută pe paraşuta aripă,
programul de pregătire practică la sol şi în zbor/salt este de:
(i) minim 5 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mică de 5 ani şi
o experienţă practică în zbor/salt pe paraşuta aripă mai mare de 50 salturi;
(ii) minim 7 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mică de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt pe paraşuta aripă mai mică de 50 salturi;
(iii) minim 8 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mare de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt pe paraşuta aripă mai mare de 50 salturi;
(iv) minim 10 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mare de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt pe paraşuta aripă mai mică de 50 salturi.
(b) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
3.7.3 Pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist militar cu calificare
pe paraşuta militară rotundă în termen de valabilitate, în vederea obţinerii
licenţei civile de paraşutist categoria Ro, autoritatea de certificare creditează
parţial pregătirea deţinută.
(1) Pregătire teoretică
(a) În funcţie de experienţa practică deţinută, programul de pregătire teoretică
este după cum urmează:
(i) minim 20 ore pentru o experienţă practică în zbor/salt mai mare de 25
salturi;
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(ii) minim 25 ore pentru o experienţă practică în zbor/salt mai mică de 25
salturi.
(b) Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la următoarele
discipline:
(i) cele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (f) şi (g), dacă deţine o
experienţă practică de peste 25 salturi cu paraşuta militară rotundă sau,
(ii) cele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a) - (g) inclusiv, în cazul unei experienţe
practice mai mică de 25 de salturi cu paraşuta militară rotundă.
(c) Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
(2) Pregătire practică în zbor/salt
(a) În funcţie de experienţa practică în zbor/salt deţinută, programul de
pregătire practică specifică este de:
(i) minim 20 salturi cu paraşuta aripă, pentru cei care deţin experienţă practică
în zbor/salt mai mare de 25 de salturi cu paraşuta militară;
(ii) minim 22 salturi cu paraşuta aripă, pentru cei care deţin experienţă practică
în zbor/salt mai mică de 25 salturi cu paraşuta militară.
(b) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
3.7.4 Pentru un solicitant care a deţinut o licenţă de paraşutist cu calificare pe
alt tip de paraşută şi care a fost emisă conform unor reglementări naţionale
anterioare prezentei ediţii, în vederea obţinerii licenţei de paraşutist categoria
Ro, autoritatea de certificare creditează parţial pregătirea deţinută.
(1) Pregătire teoretică
(a) În funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei,
programul de pregătire teoretică este după cum urmează:
(i) minim 20 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
(ii) minim 30 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
(b) Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele
menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (f) şi (g).
(c) Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
(2) Pregătire practică în zbor/salt
(a) În funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei
şi de experienţa practică în zbor/salt deţinută, programul de pregătire practică
la sol şi în zbor/salt, este de:
(i) minim 12 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mică de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt mai mare de 50 salturi;
(ii) minim 15 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mică de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt mai mică de 50 salturi;
(iii) minim 18 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mare de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt mai mare de 50 salturi;
(iv) minim 20 salturi cu paraşuta aripă, pentru o întrerupere mai mare de 5 ani
şi o experienţă practică în zbor/salt mai mică de 50 salturi.
(b) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.

14

3.7.5 Pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist eliberată de o
autoritate competentă dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, în
vederea obţinerii licenţei naţionale de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D,
autoritatea de certificare creditează parţial pregătirea deţinută.
(1) Pregătire teoretică
(a) Dacă cerinţele de instruire în vederea obţinerii licenţei deţinute se situează,
cel puţin, la nivelul celor din prezenta reglementare, în funcţie de categoria de
licenţă solicitată şi de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii
licenţei de bază, autoritatea de certificare stabileşte un program de pregătire
teoretică specifică, după cum urmează:
(i) pentru solicitanţii obţinerii categoriei B, C sau D, minim 15 ore pentru
întrerupere mai mică de 5 ani;
(ii) pentru solicitanţii obţinerii categoriei Ro sau A, minim 20 de ore pentru
întrerupere mai mică de 5 ani;
(iii) pentru solicitanţii obţinerii categoriei B, C sau D, minim 25 de ore pentru
întrerupere mai mare de 5 ani;
(iv) pentru solicitanţii obţinerii categoriei Ro sau A, minim 30 de ore pentru
întrerupere mai mare de 5 ani.
(b) Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, în limba română sau
engleză, la disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f) şi (g).
(c) Dacă cerinţele de instruire pentru obţinerea licenţei deţinute nu se
situează, cel puţin, la nivelul celor din prezenta reglementare, autoritatea de
certificare va stabili, de la caz la caz pe baza documentaţiei prezentate de
solicitant, programul de pregătire teoretică suplimentară, pe care acesta trebuie
să îl efectueze pentru îndeplinirea condiţiilor minime specificate în prezenta
reglementare şi în mod corespunzător disciplinele suplimentare faţă de cele
prevăzute la punctul (b) de mai sus, la care acesta trebuie să susţină
examinarea teoretică.
(2) Pregătire practică în zbor/salt
(a) Dacă cerinţele de instruire în vederea obţinerii licenţei deţinute se situează,
cel puţin, la nivelul celor din prezenta reglementare, în funcţie de perioada de
întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei de bază şi de experienţa
practică deţinută, programul de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, este:
(i) pentru solicitanţii obţinerii categoriei B, C sau D, minim 3 salturi cu paraşuta
aripă, pentru întrerupere mai mică de 5 ani şi o experienţă în zbor/salt mai mare
de 60 salturi;
(ii) pentru solicitanţii obţinerii categoriei Ro sau A, minim 4 salturi cu paraşuta
aripă pentru întrerupere mai mică de 5 ani şi o experienţă în zbor/salt mai mică
de 60 salturi;
(iii) pentru solicitanţii obţinerii categoriei B, C sau D, minim 5 salturi cu
paraşuta aripă, pentru întrerupere mai mare de 5 ani şi o experienţă în zbor/salt
mai mare de 60 salturi;
(iv) pentru solicitanţii obţinerii categoriei Ro sau A, minim 6 salturi cu paraşuta
aripă, pentru întrerupere mai mare de 5 ani şi o experienţă în zbor/salt mai mică
de 60 salturi.
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(b) Dacă cerinţele de instruire pentru obţinerea licenţei deţinute nu se
situează, cel puţin, la nivelul celor din prezenta reglementare, autoritatea de
certificare va stabili de la caz la caz pe baza documentaţiei prezentate de
solicitant, programul de pregătire practică suplimentară, pe care acesta trebuie
sa îl efectueze pentru îndeplinirea condiţiilor minime specificate în prezenta
reglementare.
(c) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
3.8 Privilegii
(1) Deţinătorul licenţei de paraşutist categoria Ro sau A are dreptul să
exercite, în limita pregătirii şi a calificării/autorizaţiilor deţinute, funcţia de
paraşutist şi poate executa pliajul propriei paraşute principale, salturi individuale
sub supravegherea unui instructor sau salturi în grup/formaţie doar cu
paraşutişti experimentaţi (instructori sau deţinători ai minimum categoria C a
licenţei de paraşutist).
(2) Deţinătorii licenţei de paraşutist categoria B, C sau D au dreptul să execute
salturi cu paraşuta în mod independent, în limita pregătirii şi a
calificărilor/autorizaţiilor deţinute, fără supravegherea unui instructor paraşutist.
3.9 Revalidarea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D
3.9.1. Condiţii generale
Pentru revalidarea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D,
solicitantul trebuie să deţină certificatul medical conform art. 1.1.2, în termen de
valabilitate.
3.9.2. Condiţii specifice
(1) Revalidarea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C, sau D se face
pentru o perioadă de 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 3.9.1, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare că a efectuat, în ultimele 24
de luni, un minim de salturi, după cum urmează:
(a) pentru categoria Ro sau A - minim 6 salturi cu paraşuta;
(b) pentru categoria B - minim 10 salturi cu paraşuta, din care minim 4 salturi
cu executarea gamei acrobatice sau 4 salturi de formaţie;
(c) pentru categoria C - minim 15 salturi cu paraşuta, din care minim 4 salturi
de formaţie;
(d) pentru categoria D - minim 20 salturi cu paraşuta, din care minim 4 salturi
de formaţie.
(2) Solicitantul care nu îndeplineşte condiţiile menţionate în alin. (1) trebuie să
susţină o verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8, efectuată în ultimele 60 de zile de valabilitate a
licenţei.
(3) Solicitantul revalidării licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C, sau D
demonstrează autorităţii de certificare îndeplinirea condiţiilor specifice
prevăzute în alin. (1) prin carnetul de zbor/salt completat şi certificat şi în care
este consemnată, după caz, verificarea competenţei în zbor/salt.
3.10 Reînnoirea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D
3.10.1 Condiţii generale
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Pentru reînnoirea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D,
solicitantul trebuie să deţină certificatul medical conform art. 1.1.2, în termen de
valabilitate.
3.10.2 Condiţii specifice
Reînnoirea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D se face pentru
o perioadă de 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 3.10.1, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare că:
(1) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea
cunoştinţelor;
(2) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire practică la sol şi în zbor/salt;
(3) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 3.10.2 (1) şi (2),
examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f) şi
(g), susţinută cu un examinator desemnat de autoritatea de certificare. Baremul
de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;
(4) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 3.10.2 (3), un
test de verificare a competenţei susţinut cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8.
3.10.3 Programul pentru reînnoirea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B,
C sau D - durată şi conţinut
(1) Durata şi conţinutul programului de reîmprospătare a cunoştinţelor
teoretice, pentru reînnoirea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D,
sunt stabilite de OPA în funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării
valabilităţii licenţei, astfel:
(a) minim 10 ore pentru întrerupere mai mică de 1 an;
(b) minim 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
(c) minim 20 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
Programul de reîmprospătare trebuie parcurs în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării superioare
de instructor.
(2) Durata şi conţinutul programului de pregătire practică, la sol şi în zbor/salt,
pentru reînnoirea licenţei de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D, sunt stabilite
de OPA în funcţie de perioada de întrerupere şi de categoria de licenţă deţinută,
după cum urmează:
(a) minim 2 salturi cu paraşuta aripă, în situaţia unei întreruperi mai mică de 1
an, pentru solicitanţii reînnoirii categoriei B, C sau D;
(b) minim 3 salturi cu paraşuta aripă, în situaţia unei întreruperi mai mică de 1
an, pentru solicitanţii reînnoirii categoriei Ro sau A;
(c) minim 3 salturi cu paraşuta aripă, în situaţia unei întreruperi mai mică de 5
ani, pentru solicitanţii reînnoirii categoriei B, C sau D;
(d) minim 4 salturi cu paraşuta aripă, în situaţia unei întreruperi mai mică de 5
ani, pentru solicitanţii reînnoirii categoriei Ro sau A;
(e) minim 5 salturi cu paraşuta aripă, în situaţia unei întreruperi mai mare de
5 ani, pentru solicitanţii reînnoirii categoriei B, C sau D;
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(f) minim 6 salturi cu paraşuta aripă, în situaţia unei întreruperi mai mare de 5
ani, pentru solicitanţii reînnoirii categoriei Ro sau A.
Programul de pregătire practică la sol şi în zbor/salt trebuie parcurs în cadrul
unei OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al
calificării superioare de instructor în termen de valabilitate.
(3) În urma parcurgerii programului de pregătire teoretică şi practică,
solicitantul primeşte certificate corespunzătoare.
(4) Reînnoirea unei categorii superioare a licenţei de paraşutist reînnoieşte
automat toate categoriile inferioare celei solicitate.
3.10.4 Pentru un solicitant al reînnoirii licenţei naţionale de paraşutist care
deţine, în termen de valabilitate şi o licenţă de paraşutist emisă de o autoritate
competentă a altui stat, autoritatea de certificare creditează până la 100%
pregătirea teoretică şi practică deţinută.
(1) Solicitantul trebuie să obţină minim 75 % la examinarea teoretică scrisă la
disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f) şi (g), susţinută cu un examinator
desemnat de autoritatea de certificare.
(2) Ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 3.10.4 (1), solicitantul
trebuie să promoveze un test de verificare a competenţei susţinut cu un
examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
CAPITOLUL 4
OBŢINEREA, REVALIDAREA ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII SUPERIOARE
DE INSTRUCTOR PARAŞUTIST
4.1 Obţinerea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate
4.1.1 Condiţii generale
Pentru obţinerea calificării superioare de instructor paraşutist, solicitantul
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
(1) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;
(2) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate.
4.1.2 Condiţii specifice
(1) să deţină licenţă de paraşutist categoria D în termen de valabilitate;
(2) să fi efectuat minim 500 salturi cu paraşuta acumulând minim 3 ore timp
total de cădere liberă în vederea obţinerii autorizaţiei SL sau IAD, 5 ore timp
total de cădere liberă în vederea obţinerii autorizaţiei TANDEM şi respectiv 6
ore timp total de cădere liberă în vederea obţinerii autorizaţiei AFF;
(3) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 de luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică specifică calificării superioare
de instructor paraşutist, aprobat corespunzător;
(4) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 de luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică specifică obţinerii cel puţin a
uneia dintre autorizaţiile specifice asociate (instructor SL, IAD, TANDEM sau
AFF), aprobat corespunzător;
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(5) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în zbor/salt specifică
pentru calificarea superioară de instructor paraşutist, aprobat corespunzător şi
efectuat în cadrul unei OPA;
(6) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică specifică obţinerii cel puţin a
uneia dintre autorizaţiile specifice asociate (instructor SL, IAD, TANDEM sau
AFF), aprobat corespunzător;
(7) să obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la disciplinele
menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f) şi (g) cărora li se adaugă disciplina
"Metodologia instruirii la sol şi în zbor/salt", susţinută cu un examinator
desemnat de autoritatea de certificare;
(8) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
4.1.3 Pregătirea teoretică specifică
(1) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării
superioare de instructor paraşutist cu autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate,
trebuie să acopere:
(a) toate disciplinele specificate în art. 3.2.2, corespunzător calificării
superioare de instructor paraşutist cu autorizaţia/autorizaţiile specifice
asociate;
(b) CMO pentru disciplina "Metodologia instruirii la sol şi în zbor/salt" este:
(i) noţiuni de psihologie;
(ii) noţiuni şi elemente de pedagogie;
(iii) metodica instruirii (procesul de învăţare, procesul de predare, conceptele
antrenării, conducerea şi derularea programului de antrenament, evaluarea şi
testarea elevilor/paraşutiştilor);
(iv) tehnici în instruirea aplicată pentru iniţiere prin metoda de lansare STATIC
LINE (lansare cu deschidere automată), metoda IAD (deschidere asistată de
instructor), metoda TANDEM sau metoda AFF, în funcţie de autorizaţia specifică
asociată solicitată;
(v) tehnici în instruirea aplicată pentru perfecţionarea paraşutiştilor licenţiaţi şi
obţinerea de categorii superioare/calificări superioare/autorizaţii specifice;
(vi) tehnici în instruirea aplicată pentru iniţierea elevilor în executarea pliajelor
paraşutelor principale;
(vii) performanţe şi limite umane relevante în procesul de instruire în
zbor/salt;
(2) TPR este de cel puţin 20 ore.
(3) Cursul de pregătire teoretică specifică, în vederea obţinerii calificării
superioare de instructor paraşutist are o durată minimă de 60 ore, la care se
adaugă numărul de ore de pregătire teoretică specifică corespunzător fiecărei
autorizaţii specifice asociate solicitate, conform prevederilor din art. 7.1.5, 7.1.6,
7.1.7 sau 7.1.8. Pentru solicitanţii care deţin în termen de valabilitate şi alte
autorizaţii, dintre cele specificate în art. 2.5 (2), pregătirea teoretică specifică din
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cadrul cursului trebuie extinsă corespunzător respectivelor autorizaţii specifice
deţinute.
4.1.4 Pregătirea practică specifică
(1) Cursul de pregătire practică specifică la sol şi în zbor/salt, în vederea
obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist cu autorizaţia/autorizaţiile
specifice asociate, cuprinde:
(a) efectuarea unui număr minim de 10 salturi cu paraşuta, corespunzător
calificării de instructor;
(b) efectuarea programelor practice la sol şi în zbor/salt, prevăzute în art.
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 sau 7.1.8, corespunzător autorizaţiei/autorizaţiilor specifice
asociate solicitate;
(c) executarea corespunzătoare (pliaj complet) a unui minim de 10 pliaje ale
paraşutei de rezervă/salvare.
(2) Pe parcursul desfăşurării cursului de pregătire practică specifică la sol şi
în zbor/salt, în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, solicitantul trebuie să acumuleze
experienţă cel puţin în următoarele domenii:
(a) practicarea tehnicilor specifice de instruire la sol - predare teoretică,
evaluare şi testare a elevilor, conducere şi derulare programe de antrenament,
recunoaşterea
şi
corectarea
greşelilor
comune
ale
elevilor
paraşutişti/paraşutiştilor;
(b) practicarea tehnicilor de instruire în zbor/salt pe timpul executării
manevrelor şi procedurilor specifice de lansare prin metoda deschiderii
automate (static line), prin metoda deschiderii asistate de instructor (IAD), prin
metoda TANDEM sau prin metoda AFF, în funcţie de autorizaţia specifică
asociată solicitată;
(c) practicarea tehnicilor de instruire în zbor/salt a paraşutiştilor aflaţi în curs
de pregătire pentru obţinerea de categorii/calificări superioare/autorizaţii
specifice licenţei de paraşutist sau pentru perfecţionare;
(d) practicarea tehnicilor specifice de execuţie a pliajului paraşutelor de
rezervă/salvare.
(3) Pe parcursul desfăşurării cursului de pregătire practică specifică la sol şi
în zbor/salt în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist,
solicitanţii care deţin în termen de valabilitate şi alte autorizaţii specifice din cele
specificate în art. 2.5 (2), trebuie să acumuleze experienţă în practicarea
tehnicilor de instruire corespunzătoare respectivelor autorizaţii deţinute.
4.1.5 Examinarea teoretică şi examinarea practică pentru calificarea
superioară de instructor paraşutist cu autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate
(1) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii calificării
superioare de instructor paraşutist cu autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate,
sunt organizate de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii cerinţelor
specificate în art. 4.1.2(1) - (6).
(2) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice la sol şi
în zbor/salt.
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(3) Promovarea examinării teoretice condiţionează participarea la examinarea
practică la sol şi în zbor/salt.
(4) Valabilitatea examinării teoretice este de 12 luni de la data promovării
integrale a acesteia.
(5) Pe parcursul testului de îndemânare practică solicitantul trebuie să
demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi
practică, la sol şi în zbor/salt, în toate etapele şi activităţile conexe procesului
de instruire şi este evaluat cu privire la:
(a) susţinerea unui program de predare teoretică sau un program de pregătire
practică specifică la sol a elevilor paraşutişti;
(b) lansarea a minim 2 paraşutişti cu deschiderea paraşutei prin metoda SL
(automat) sau IAD (deschidere asistată de instructor), sau efectuarea a minim
2 salturi cu elevi în TANDEM sau minim 2 salturi AFF cu examinatorul pe postul
elevului, în funcţie de autorizaţia specifică asociată solicitată;
(c) executarea a minim un salt cu paraşuta cu efectuarea unei game
acrobatice.
4.1.6 Credite acordate
4.1.6.1 Pregătirea teoretică
(1) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor paraşutist militar
pe paraşuta aripă în termen de valabilitate, în vederea obţinerii calificării
superioare de instructor paraşutist civil, cu autorizaţia/autorizaţiile specifice
asociate solicitate, ulterior îndeplinirii cerinţelor menţionate în art. 4.1.1 şi 4.1.2
(1) şi (2), autoritatea de certificare creditează parţial pregătirea deţinută. În
funcţie de pregătirea teoretică specifică deţinută şi de perioada de timp de
instruire militară efectuată, solicitantul trebuie să efectueze o pregătire cu o
durată şi conţinut stabilite de autoritatea de certificare, de la caz la caz, după
cum urmează:
(a) minim 35 ore de pregătire teoretică pentru o activitate de instruire practică
mai mare de 5 ani;
(b) minim 40 ore de pregătire teoretică pentru o activitate de instruire practică
mai mică de 5 ani.
Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate
în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f) şi (g) şi 4.1.3 (1) (b). Baremul de promovare
este de 75% pentru fiecare disciplină.
(2) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pe altă clasă de
aeronave (avion, elicopter, balon, planor, planor ultrauşor, aeronave ultrauşoare
motorizate), în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, ulterior îndeplinirii cerinţelor
specificate în art. 4.1.1 şi 4.1.2 (1) şi (2), autoritatea de certificare creditează
parţial pregătirea deţinută. În funcţie de pregătirea teoretică specifică efectuată
şi de termenul de valabilitate al calificării de instructor deţinute, solicitantul
trebuie să efectueze o pregătire cu o durată şi conţinut stabilite de autoritatea
de certificare, de la caz la caz, după cum urmează:
(a) minim 35 ore de pregătire teoretică în situaţia deţinerii calificării în termen
de valabilitate;

21

(b) minim 40 ore de pregătire teoretică în situaţia expirării termenului de
valabilitate al calificării.
Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate
în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f) şi (g) şi 4.1.3 (1) (b) sau numai la cele
specificate în art. 3.2.2 (1) (b), (c), (f) şi (g) şi 4.1.3 (1) (b), dacă calificarea de
instructor deţinută este în termen de valabilitate. Baremul de promovare este de
75% pentru fiecare disciplină.
(3) Pentru un solicitant care a absolvit un curs de pregătire teoretică specifică
în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate şi a cărui perioadă de valabilitate a
cursului a fost depăşită cu maxim 36 luni, autoritatea de certificare creditează
50% din pregătirea teoretică specifică efectuată conform prevederilor din art.
4.1.4. Solicitantul trebuie să efectueze, în cadrul unei OPA, o pregătire cu o
durată şi conţinut stabilite de autoritatea de certificare şi trebuie să fie examinat
teoretic, în scris, la disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f) şi
(g) şi 4.1.3 (1)(b). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
4.1.6.2 Pregătirea practică la sol şi în zbor/salt
(1) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor paraşutist militar
pe clasa de paraşută aripă în termen de valabilitate, în vederea obţinerii
calificării superioare de instructor paraşutist civil cu autorizaţia/autorizaţiile
specifice asociate, ulterior îndeplinirii cerinţelor menţionate în art. 4.1.1 şi 4.1.2
(1), (2) şi în funcţie de perioada de timp de instruire militară efectuată,
autoritatea de certificare stabileşte un program de pregătire practică la sol şi în
zbor/salt, după cum urmează:
(a) pentru o activitate de instruire practică mai mare de 5 ani:
(i) minim 8 salturi cu paraşuta;
(ii) pentru fiecare autorizaţie specifică asociată solicitată, lansarea unui minim
de 10 paraşutişti cu deschiderea paraşutei prin metoda automată (SL) sau
asistată (IAD) sau efectuarea a minim 10 salturi cu elevi în TANDEM sau
efectuarea a minim 6 salturi AFF;
(iii) efectuarea unui număr minim de 5 pliaje ale paraşutei de rezervă/salvare;
(b) pentru o activitate de instruire practică mai mică de 5 ani:
(i) minim 8 salturi cu paraşuta;
(ii) pentru fiecare autorizaţie specifică asociată solicitată, lansarea a minim 15
paraşutişti cu deschiderea paraşutei prin metoda automată (SL) sau asistată
(IAD) sau efectuarea a minim 15 salturi cu elevi în TANDEM sau efectuarea a
minim 8 salturi AFF;
(iii) efectuarea unui minim de 8 pliaje ale paraşutei de rezervă/salvare.
(c) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pe altă clasă de
aeronave (avion, elicopter, balon, planor, planor ultrauşor, aeronave ultrauşoare
motorizate), în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, ulterior îndeplinirii cerinţelor
specificate în art. 4.1.1 şi 4.1.2 (1), (2), autoritatea de certificare stabileşte un
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program de pregătire practică specifică la sol şi în zbor/salt conform prevederilor
art. 4.1.4.
Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(3) Pentru un solicitant care a absolvit un curs de pregătire practică la sol şi în
zbor/salt în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate şi a cărui perioadă de valabilitate a
cursului a fost depăşită cu maxim 36 luni, autoritatea de certificare creditează
50% din pregătirea practică la sol şi în zbor/salt efectuată conform prevederilor
art. 4.1.4. Solicitantul trebuie să efectueze, în cadrul unei OPA, o pregătire
practică la sol şi în zbor/salt cu o durată şi conţinut stabilite de autoritatea de
certificare şi trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
4.1.7 Privilegii
Deţinătorul calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate are dreptul de a organiza şi desfăşura
instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor/salt, a personalului navigant în
vederea
obţinerii/revalidării/reînnoirii
licenţei
de
paraşutist/calificărilor/autorizaţiilor specifice, corespunzător calificărilor şi
autorizaţiilor deţinute de el însuşi, inclusiv pliajul paraşutei principale a elevului
instruit.
4.2 Revalidarea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate
4.2.1 Condiţii generale
Pentru revalidarea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, solicitantul trebuie să deţină
certificatul medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de valabilitate.
4.2.2 Condiţii specifice
(1) Revalidarea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, se face pentru o perioadă de 24 luni,
cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 4.2.1, dacă solicitantul demonstrează
autorităţii de certificare următoarele:
(a) a efectuat în ultimele 24 luni, în calitate de instructor paraşutist, minim 30
salturi cu paraşuta, din care minim 4 salturi formaţie;
(b) îndeplineşte condiţiile de revalidare ale autorizaţiei/autorizaţiilor specifice
asociate deţinute de instructor SL, instructor IAD, TANDEM sau instructor AFF,
conform art. 7.2.2;
(c) îndeplineşte condiţiile de revalidare ale autorizaţiei de plior paraşuta de
rezervă/salvare potrivit art. 7.2.2.
(2) Dacă solicitantul revalidării calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate nu îndeplineşte condiţiile specifice
menţionate în art. 4.2.2.1, trebuie să susţină, în ultimele 60 de zile faţă de data
expirării valabilităţii calificării superioare, o verificare a competenţei cu un
examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
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(3) Un deţinător al calificării superioare de instructor paraşutist în termen de
valabilitate şi care a avut continuitate în menţinerea calificării, trebuie să susţină
la fiecare a treia revalidare a calificării superioare de instructor, respectiv o dată
la 6 ani, o verificare a competenţei, susţinută cu un examinator autorizat
conform prevederilor din capitolul 8.
(4) Un solicitant al revalidării calificării superioare de instructor, care deţine şi
alte autorizaţii specifice, în afara celor specificate în art. 4.2.2.1, trebuie să
îndeplinească, pentru revalidarea acestora, condiţiile generale şi specifice
menţionate în art. 7.2.
(5) Solicitantul revalidării calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, trebuie să demonstreze autorităţii de
certificare îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în art. 4.2.2.1 prin carnetul
de zbor/salt completat şi certificat şi în care este consemnată, după caz,
verificarea competenţei efectuată cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8.
(6) Revalidarea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate revalidează şi categoria D a licenţei
de paraşutist.
(7) Toate salturile efectuate, în cadrul examinărilor, de un instructor paraşutist
deţinător al autorizaţiei de examinator, sunt considerate salturi de instrucţie.
4.3 Reînnoirea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate
4.3.1 Condiţii generale
Pentru reînnoirea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, solicitantul trebuie să deţină un
certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de valabilitate.
4.3.2 Condiţii specifice
Reînnoirea calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, se face pentru o perioadă de 24 luni,
cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 4.3.1, dacă solicitantul demonstrează
autorităţii de certificare următoarele:
(1) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire teoretică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor,
efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării superioare de instructor cu autorizaţia/autorizaţiile
specifice asociate;
(2) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, efectuat în cadrul unei
OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării
superioare de instructor în termen de valabilitate, autorizat corespunzător;
(3) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 4.3.2(1) şi (2),
examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f) şi
(g), la care se adaugă şi art. 3.2.2 (1) (b) în cazul în care perioada de întrerupere
a fost mai mare de 60 luni, susţinută cu un examinator desemnat de autoritatea
de certificare. Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;
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(4) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 4.3.2 (3), un test
de verificare a competenţei susţinut cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8.
4.3.3 Programul pentru reînnoirea calificării superioare de instructor paraşutist
cu autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate - durată şi conţinut
(1) Durata şi conţinutul programului de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru
reînnoirea calificării superioare de instructor paraşutist sunt stabilite de OPA, în
funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificării,
astfel:
(a) minim 10 ore pentru întrerupere mai mică de 1 an;
(b) minim 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
(c) minim 20 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
Pentru autorizaţiile specifice asociate deţinute şi solicitate în vederea
reînnoirii calificării de instructor paraşutist, programul de reîmprospătare trebuie
să respecte condiţiile generale şi specifice prevăzute în art. 7.3.
Programul de reîmprospătare trebuie parcurs în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării superioare
de instructor în termen de valabilitate şi autorizat corespunzător.
(2) Programul de pregătire practică, la sol şi în zbor/salt, pentru reînnoirea
calificării superioare de instructor paraşutist cu autorizaţia/autorizaţiile specifice
asociate este stabilit de OPA, în funcţie de perioada de întrerupere de la data
expirării valabilităţii calificării şi cuprinde:
(a) programul de pregătire practică la sol şi în zbor/salt prevăzut în art. 3.10.3
(2), corespunzător reînnoirii categoriei D a licenţei de paraşutist şi perioadei de
întrerupere a fiecărui solicitant;
(b) programul/programele de pregătire practică la sol şi în zbor/salt,
prevăzut/prevăzute în art. 7.3, corespunzătoare reînnoirii autorizaţiilor specifice
asociate deţinute şi solicitate şi perioadei de întrerupere aferente.
Programul de pregătire practică la sol şi în zbor/salt trebuie parcurs în cadrul
unei OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al
calificării superioare de instructor în termen de valabilitate şi autorizat
corespunzător.
(3) Pentru reînnoirea autorizaţiilor specifice deţinute, altele decât cele asociate
calificării superioare, respectiv instructor SL, instructor IAD, TANDEM sau AFF,
un solicitant trebuie să îndeplinească, pentru reînnoirea acestora, condiţiile
generale şi specifice menţionate în art. 7.3.
(4)
Pentru
reînnoirea
calificării
de
instructor
paraşutist
cu
autorizaţia/autorizaţiile specifice asociate, solicitantul care deţine licenţa de
paraşutist categoria D în termen de valabilitate, trebuie să efectueze doar
programul practic de pregătire la sol şi în zbor/salt corespunzător reînnoirii
autorizaţiei/autorizaţiilor specifice asociate deţinute şi solicitate şi aferente
perioadei de întrerupere, prevăzute în art. 7.3.
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CAPITOLUL 5
OBŢINEREA, REVALIDAREA ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII SUPERIOARE
DE PARAŞUTIST RECEPŢIE ŞI CONTROL
5.1 Obţinerea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control
5.1.1 Condiţii generale
Pentru obţinerea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control,
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
(1) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;
(2) să fie deţinător al unui certificat medical conform art. 1.1.2, în termen de
valabilitate.
5.1.2 Condiţii specifice
Pentru obţinerea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control,
suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în art. 5.1.1, solicitantul
trebuie:
(1) să deţină licenţa de paraşutist categoria D, în termen de valabilitate;
(2) să aibă o experienţă minimă totală de 1000 de salturi;
(3) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere a calificării superioare de paraşutist recepţie şi control, un
curs de pregătire teoretică, specific pentru calificarea de paraşutist recepţie şi
control, aprobat corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea
şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării superioare de
recepţie şi control;
(4) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere a calificării de paraşutist recepţie şi control, un curs de
pregătire practică la sol şi în zbor/salt, specific pentru calificarea de paraşutist
recepţie şi control, aprobat corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării
superioare de recepţie şi control în termen de valabilitate;
(5) să obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la disciplinele
menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f) şi (g), cărora li se adaugă
disciplina"Metode şi proceduri de recepţie şi control", susţinută cu un
examinator desemnat de autoritatea de certificare;
(6) să fie declarat"ADMIS" în urma testului de îndemânare practică susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
5.1.3 Pregătirea teoretică specifică
(1) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării
superioare de paraşutist recepţie şi control trebuie să cuprindă:
(a) disciplinele specificate în art. 3.2.2, corespunzător calificării de paraşutist
recepţie şi control;
(b) CMO pentru disciplina"Metode şi proceduri de recepţie şi control" este:
(i) proceduri de organizare şi desfăşurare a controalelor tehnice;
(ii) tehnici de pregătire şi verificare la sol a paraşutelor şi echipamentului
necesar;
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(iii) utilizarea instrumentelor şi echipamentelor necesare zborurilor/salturilor
de control tehnic intern şi oficial;
(iv) programe de control tehnic oficial;
(v) metode şi proceduri de recepţie şi control;
(vi) tehnici de evaluare a parametrilor în zbor/salt;
(vii) simulare proceduri de urgenţă în procesul de recepţie şi control;
(viii) performanţe şi limite umane în procesul de recepţie şi control;
(ix) metode şi proceduri de recepţie şi control pentru paraşuta rotundă - numai
pentru deţinătorii autorizaţiei de salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică).
(2) TPR este de cel puţin 10 ore.
(3) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării
superioare de paraşutist recepţie şi control are o durată minimă de 50 ore.
5.1.4 Pregătirea practică specifică
(1) Cursul de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor/salt, în vederea
obţinerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi control cuprinde un număr
minim de 10 salturi cu paraşuta.
(2) Pe parcursul desfăşurării cursului de pregătire practică specifică la sol şi
în zbor/salt, în vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi
control, solicitantul trebuie să acumuleze experienţă cel puţin în următoarele
domenii:
(a) practicarea tehnicilor specifice de verificare şi pregătire la sol a
echipamentului, a paraşutelor şi aparaturii anexe saltului de recepţie şi control;
(b) practicarea tehnicilor de executare a pliajului paraşutelor principale în
vederea efectuării saltului de recepţie şi control;
(c) practicarea tehnicilor specifice de evaluare/verificare/constatare în
zbor/salt a caracteristicilor şi parametrilor paraşutelor.
(3) Solicitanţii obţinerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi control,
care deţin autorizaţia de salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică) în
termen de valabilitate, trebuie să efectueze minim 3 salturi cu paraşuta rotundă
(clasică) pentru acumulare experienţă în practicarea tehnicilor specifice de
evaluare/verificare/constatare în zbor/salt a caracteristicilor şi parametrilor
paraşutelor respective.
(4) Absolvenţii cursului de pregătire practică specifică la sol şi în zbor/salt în
vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi control primesc
un certificat corespunzător.
5.1.5 Examinarea teoretică şi examinarea practică pentru calificarea
superioară de paraşutist recepţie şi control
(1) Examinarea teoretică şi examinarea practică în vederea obţinerii calificării
superioare de paraşutist recepţie şi control sunt organizate de autoritatea de
certificare ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 5.1.2 (1) - (4) inclusiv.
(2) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi
în zbor/salt.
(3) Promovarea examinării teoretice condiţionează participarea la examinarea
practică, la sol şi în zbor/salt.
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(4) Valabilitatea examinării teoretice este de 12 luni de la data promovării
integrale a acesteia.
(5) La examinarea practică pentru obţinerea calificării superioare de paraşutist
recepţie şi control, pe timpul testului de îndemânare practică, solicitantul trebuie
să demonstreze abilitatea de organizare şi desfăşurare a procedurilor de control
şi verificare a paraşutelor, la sol şi în zbor/salt, în toate etapele şi activităţile
conexe acestora.
5.1.6 Credite acordate
5.1.6.1 Pregătirea teoretică
(1) Pentru un solicitant care deţine în termen de valabilitate calificarea
superioară de instructor paraşutist, în vederea obţinerii calificării superioare de
paraşutist recepţie şi control autoritatea de certificare creditează 75% din
pregătirea teoretică menţionată la art. 5.1.3 (1) (a). Solicitantul trebuie să
efectueze, în cadrul unei OPA, o pregătire cu o durată şi conţinut stabilite de
autoritatea de certificare şi trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la
disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (b), (c), (f), (g) şi 5.1.4 (1) (b). Baremul
de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
(2) Pentru un solicitant care a absolvit un curs de pregătire teoretică specifică
în vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi control şi a
cărui perioadă de valabilitate a cursului a fost depăşită cu maxim 36 luni,
autoritatea de certificare creditează 50% din pregătirea teoretică specifică
efectuată conform prevederilor art. 5.1.3. Solicitantul trebuie să efectueze, în
cadrul unei OPA, o pregătire cu o durată şi conţinut stabilite de autoritatea de
certificare şi trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate
în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (c), (e), (f), (g) şi 5.1.3 (1) (b). Baremul de promovare
este de 75% pentru fiecare disciplină.
5.1.6.2 Pregătirea practică la sol şi în zbor/salt
Pentru un solicitant care a absolvit un curs de pregătire practică la sol şi în
zbor/salt în vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi
control şi a cărui perioadă de valabilitate a cursului a fost depăşită cu maxim 36
luni, autoritatea de certificare creditează 50% din pregătirea practică la sol şi în
zbor/salt efectuată conform prevederilor art. 5.1.4. Solicitantul trebuie să
efectueze, în cadrul unei OPA, o pregătire practică la sol şi în zbor/salt cu o
durată şi conţinut stabilite de autoritatea de certificare şi trebuie să promoveze
examinarea practică la sol şi în zbor/salt, desfăşurată cu un examinator autorizat
conform prevederilor din capitolul 8.
5.1.7 Privilegii
Deţinătorul calificării superioare de paraşutist recepţie şi control are dreptul
de a efectua operaţiuni de recepţie şi control prin verificare la sol şi în zbor/salt
în vederea eliberării/prelungirii valabilităţii/validării/recunoaşterii documentelor
de admisibilitate la zbor/salt şi navigabilitate a paraşutelor, pentru care deţine
calificarea.
5.2 Revalidarea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control
5.2.1 Condiţii generale
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Pentru revalidarea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control,
solicitantul trebuie să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2, în termen
de valabilitate.
5.2.2 Condiţii specifice
(1) Revalidarea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control se face
pentru o perioadă de 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 5.2.1, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare că:
(a) a efectuat, în ultimele 24 luni, minim 5 salturi de recepţie şi control;
(b) îndeplineşte condiţiile necesare revalidării categoriei D a licenţei de
paraşutist conform art. 3.9;
(2) Solicitantul care nu îndeplineşte condiţiile menţionate în art. 5.2.2 (1),
trebuie să susţină o verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8, efectuată în ultimele 60 zile faţă de data expirării
valabilităţii calificării.
(3) Solicitantul revalidării calificării superioare de paraşutist recepţie şi control
demonstrează autorităţii de certificare îndeplinirea condiţiilor specifice
prevăzute în art. 5.2.2 (1) prin carnetul de zbor/salt completat şi certificat şi în
care este consemnată, după caz, verificarea competenţei.
5.3 Reînnoirea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control
5.3.1 Condiţii generale
Pentru reînnoirea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control
solicitantul trebuie să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2, în termen
de valabilitate.
5.3.2 Condiţii specifice
Reînnoirea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control se face
pentru o perioadă de maxim 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 5.3.1,
dacă solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, următoarele:
(1) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire teoretică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor efectuat
în cadrul unei OPA, sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor
deţinător al calificării superioare de recepţie şi control;
(2) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire practică, efectuat în cadrul unei OPA, sub conducerea
şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării superioare de
recepţie şi control în termen de valabilitate;
(3) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 5.3.2 (1) şi (2),
examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f), (g)
şi 5.1.3 (1) (b), susţinută cu un examinator desemnat de către autoritatea de
certificare. Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;
(4) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 5.3.2 (3), un test
de verificare a competenţei susţinut cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8.
5.3.3 Programul pentru reînnoirea calificării superioare de paraşutist recepţie
şi control - durată şi conţinut
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(1) Durata şi conţinutul programului de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru
reînnoirea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control sunt stabilite de
OPA, în funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii
calificării, astfel:
(a) minim 10 ore pentru întrerupere mai mică de 1 an;
(b) minim 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
(c) minim 20 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
Programul de reîmprospătare trebuie parcurs în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării
superioare de recepţie şi control.
(2) Durata şi conţinutul programului de pregătire practică, la sol şi în zbor/salt,
pentru reînnoirea calificării superioare de paraşutist recepţie şi control sunt
stabilite de OPA, în funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării
valabilităţii calificării, astfel:
(a) minim 2 salturi specifice de recepţie şi control, la o întrerupere mai mică
de 1 an;
(b) minim 4 salturi specifice de recepţie şi control, la o întrerupere mai mică
de 5 ani;
(c) minim 6 salturi specifice de recepţie şi control, la o întrerupere mai mare
de 5 ani. Programul de pregătire practică trebuie parcurs în cadrul unei OPA
sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al
calificării superioare de recepţie şi control în termen de valabilitate.
(3) Solicitantul reînnoirii calificării de paraşutist recepţie şi control care nu
deţine în termen de valabilitate licenţa de paraşutist categoria D, trebuie să
efectueze programul practic pentru reînnoirea acesteia prevăzut în art. 3.10 şi
corespunzător perioadei de întrerupere.
CAPITOLUL 6
OBŢINEREA, REVALIDAREA ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII SUPERIOARE
DE PARAŞUTIST ÎNCERCĂTOR
6.1 Obţinerea calificării superioare de paraşutist încercător
6.1.1 Condiţii generale
Pentru obţinerea calificării superioare de paraşutist încercător, solicitantul
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
(1) să aibă vârsta de 23 ani împliniţi;
(2) să fie deţinător al unui certificat medical conform art. 1.1.2, în termen de
valabilitate.
6.1.2 Condiţii specifice
Pentru obţinerea calificării superioare de paraşutist încercător, suplimentar
faţă de condiţiile generale specificate în art. 6.1.1, solicitantul trebuie:
(1) să deţină licenţa de paraşutist categoria D, în termen de valabilitate;
(2) să deţină calificarea superioară de recepţie şi control, în termen de
valabilitate;
(3) să aibă o experienţă minimă totală de 1500 salturi;
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(4) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere a calificării superioare de paraşutist încercător, un curs de
pregătire teoretică, specific pentru calificarea de paraşutist încercător, aprobat
corespunzător, efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea
unui paraşutist instructor deţinător al calificării superioare de încercător;
(5) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere a calificării superioare de paraşutist încercător, un curs de
pregătire practică, la sol şi în zbor/salt, specific pentru calificarea de paraşutist
încercător, aprobat corespunzător, efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea
şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării superioare de
încercător în termen de valabilitate;
(6) să obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la disciplinele
menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (b), (f), (g), la care se adaugă disciplina "Metode
şi proceduri de încercare", susţinută cu un examinator desemnat de autoritatea
de certificare;
(7) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
6.1.3 Pregătirea teoretică specifică
(1) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării
superioare de paraşutist încercător trebuie să cuprindă:
(a) disciplinele specificate în art. 3.2.2, corespunzător calificării superioare de
paraşutist încercător şi TPR redus cu 50%;
(b) CMO pentru disciplina "Metode şi proceduri de încercare" este:
(i) proceduri de organizare şi desfăşurare a controalelor tehnice;
(ii) tehnici de pregătire şi verificare la sol a paraşutelor şi echipamentului
necesar;
(iii) utilizarea instrumentelor şi echipamentelor necesare zborurilor/salturilor
de încercare;
(iv) programe de control tehnic oficial;
(v) metode şi proceduri de încercare;
(vi) tehnici de evaluare a testărilor în zbor/salt;
(vii) simulare proceduri de urgenţă în procesul de încercare;
(viii) performanţe şi limite umane în procesul de încercare.
(ix) metode şi proceduri de încercare pentru paraşuta rotundă (clasică) numai pentru deţinătorii autorizaţiei de salt din aeronavă cu paraşuta rotundă
(clasică);
(2) TPR este de cel puţin 10 ore.
(3) Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării
superioare de paraşutist încercător are o durată minimă de 30 ore.
6.1.4 Pregătirea practică specifică
(1) Cursul de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor/salt, în vederea
obţinerii calificării superioare de paraşutist încercător cuprinde un număr minim
recomandat de 6 salturi cu paraşuta.
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(2) Pe parcursul desfăşurării cursului de pregătire practică specifică, la sol şi
în zbor/salt, în vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist încercător
solicitantul trebuie să acumuleze experienţă cel puţin în următoarele domenii:
(a) practicarea tehnicilor specifice de verificare şi pregătire la sol a
echipamentului şi aparaturii anexe saltului de încercare;
(b) practicarea tehnicilor de executare a pliajului paraşutelor principale în
vederea efectuării saltului de încercare;
(c) practicarea tehnicilor specifice de testare/verificare/control/încercare în
zbor/salt a paraşutelor.
(3) Solicitanţii obţinerii calificării superioare de paraşutist încercător care deţin
autorizaţia de salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică) în termen de
valabilitate, pe parcursul desfăşurării cursului de pregătire practică specifică la
sol şi în zbor/salt, trebuie să efectueze minim 3 salturi cu paraşuta rotundă
(clasică) pentru acumulare experienţă în practicarea tehnicilor specifice de
testare/control/încercare/verificare în zbor/salt a paraşutelor respective.
(4) Absolvenţii cursului de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor/salt, în
vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist încercător primesc un
certificat.
6.1.5 Examinarea teoretică şi examinarea practică pentru calificarea
superioară de paraşutist încercător
(1) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii calificării
superioare de paraşutist încercător sunt organizate de autoritatea de certificare
ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 6.1.2(1) - (5) inclusiv.
(2) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi
în zbor/salt.
(3) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării
practice, la sol şi în zbor/salt.
(4) Valabilitatea examinării teoretice este de 12 luni de la data promovării
integrale a acesteia.
(5) La examinarea practică pentru obţinerea calificării superioare de paraşutist
încercător, pe timpul testului de îndemânare practică, solicitantul trebuie să
demonstreze abilitatea de organizare şi desfăşurare a procedurilor de
testare/verificare/control/încercare ale paraşutelor, la sol şi în zbor/salt, în toate
etapele şi activităţile conexe acestora.
6.1.6 Credite acordate
6.1.6.1 Pregătirea teoretică
(1) Pentru un solicitant care deţine în termen de valabilitate calificarea
superioară de instructor paraşutist, în vederea obţinerii calificării superioare de
paraşutist încercător autoritatea de certificare creditează 75% din pregătirea
teoretică deţinută la disciplinele menţionate la art. 3.2.2. Solicitantul trebuie să
efectueze, în cadrul unei OPA, o pregătire cu o durată şi conţinut stabilite de
autoritatea de certificare şi trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la
disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (b), (c), (f), (g) şi 6.1.3 (1) (b). Baremul
de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină.
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(2) Pentru un solicitant care a absolvit un curs de pregătire teoretică specifică
în vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist încercător şi a cărui
perioadă de valabilitate a cursului a fost depăşită cu maxim 36 luni, autoritatea
de certificare creditează 50% din pregătirea teoretică specifică efectuată
conform prevederilor art. 6.1.4. Solicitantul trebuie să efectueze, în cadrul unei
OPA, o pregătire cu o durată şi conţinut stabilite de autoritatea de certificare şi
trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate în art. 3.2.2
(1) (a), (b), (f), (g) şi 6.1.3 (1) (b). Baremul de promovare este de 75% pentru
fiecare disciplină.
6.1.6.2 Pregătirea practică la sol şi în zbor/salt
Pentru un solicitant care a absolvit un curs de pregătire practică la sol şi în
zbor/salt în vederea obţinerii calificării superioare de paraşutist încercător şi a
cărui perioadă de valabilitate a cursului a fost depăşită cu maxim 36 luni,
autoritatea de certificare creditează 50% din pregătirea practică la sol şi în
zbor/salt efectuată conform prevederilor art. 6.1.5. Solicitantul trebuie să
efectueze, în cadrul unei OPA, o pregătire practică la sol şi în zbor/salt cu o
durată şi conţinut stabilite de autoritatea de certificare şi trebuie să promoveze
examinarea practică la sol şi în zbor/salt, desfăşurată cu un examinator autorizat
conform prevederilor din capitolul 8.
6.1.7 Privilegii
Deţinătorul calificării superioare de paraşutist încercător are dreptul de a
efectua operaţiunile de testare/verificare/control/încercare la sol şi în zbor/salt
în vederea omologării/eliberării/prelungirii valabilităţii/validării/recunoaşterii
documentelor de admisibilitate la zbor/salt şi navigabilitatea paraşutelor, pentru
care deţine calificarea.
6.2 Revalidarea calificării superioare de paraşutist încercător
6.2.1 Condiţii generale
Pentru revalidarea calificării superioare de paraşutist încercător, solicitantul
trebuie să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2 în termen de
valabilitate.
6.2.2 Condiţii specifice
(1) Revalidarea calificării superioare de paraşutist încercător se face pentru o
perioadă de 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 6.2.1, dacă solicitantul
demonstrează autorităţii de certificare următoarele:
(a) a efectuat, în ultimele 24 luni, minim 5 salturi de
testare/verificare/control/încercare;
(b) îndeplineşte condiţiile necesare revalidării categoriei D a licenţei de
paraşutist conform art. 3.9.
(2) Solicitantul care nu îndeplineşte condiţiile menţionate în art. 6.2.2 (1),
trebuie să susţină o verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8, efectuată în ultimele 60 zile faţă de data expirării
valabilităţii calificării.
(3) Solicitantul revalidării calificării superioare de paraşutist încercător
demonstrează autorităţii de certificare îndeplinirea condiţiilor specifice
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prevăzute în art. 6.2.2 (1) prin carnetul de zbor/salt completat şi certificat şi în
care este consemnată, după caz, verificarea competenţei.
6.3 Reînnoirea calificării superioare de paraşutist încercător
6.3.1 Condiţii generale
(1) Pentru reînnoirea calificării superioare de paraşutist încercător, solicitantul
trebuie să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2, în termen de
valabilitate.
6.3.2 Condiţii specifice
Reînnoirea calificării superioare de paraşutist încercător se face pentru o
perioadă de maxim 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 6.3.1, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare următoarele:
(1) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire teoretică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor,
efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
instructor deţinător al calificării superioare de încercător;
(2) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire practică, efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea
şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării superioare de
încercător în termen de valabilitate;
(3) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 6.3.2 (1) şi (2),
examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în art. 3.2.2 (1) (a), (f) şi
(g) şi 6.1.3 (1) (b), susţinută cu un examinator desemnat de autoritatea de
certificare. Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;
(4) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 6.3.2 (3), un test
de verificare a competenţei susţinut cu un examinator autorizat conform
prevederilor din capitolul 8.
6.3.3 Programul pentru reînnoirea calificării superioare de paraşutist
încercător - durată şi conţinut
(1) Durata şi conţinutul programului de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru
reînnoirea calificării superioare de paraşutist încercător sunt stabilite de OPA,
în funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificării,
astfel:
(a) minim 8 ore pentru întrerupere mai mică de 1 an;
(b) minim 10 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
(c) minim 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
Programul de reîmprospătare trebuie parcurs în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării
superioare de încercător.
(2) Durata şi conţinutul programului de pregătire practică, la sol şi în zbor/salt,
pentru reînnoirea calificării superioare de paraşutist încercător sunt stabilite de
OPA, în funcţie de perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii
calificării, astfel:
(a) minim 2 salturi specifice de testare/verificare/control/încercare cu
paraşuta, la o întrerupere mai mică de 1 an;
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(b) minim 3 salturi specifice de testare/verificare/control/încercare cu
paraşuta, la o întrerupere mai mică de 5 ani;
(c) minim 4 salturi specifice de testare/verificare/control/încercare cu
paraşuta, la o întrerupere mai mare de 5 ani.
Programul de pregătire practică trebuie parcurs în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificării
superioare de încercător în termen de valabilitate.
(3) Reînnoirea calificării de paraşutist încercător reînnoieşte automat
calificarea de recepţie şi control.
(4) Solicitantul reînnoirii calificării de paraşutist încercător care nu deţine în
termen de valabilitate licenţa de paraşutist categoria D, trebuie să efectueze
programul practic pentru reînnoirea acesteia, prevăzut în art. 3.10 şi
corespunzător perioadei de întrerupere.
CAPITOLUL 7
OBŢINEREA, REVALIDAREA ŞI REÎNNOIREA AUTORIZAŢIILOR
SPECIFICE LICENŢEI DE PARAŞUTIST
7.1 Obţinerea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
7.1.1 Condiţii generale
(1) Un solicitant este planificat la examinarea practică, în vederea obţinerii
autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist, numai după ce face dovada deţinerii
unui certificat medical conform art. 1.1.2 sau 1.1.3, după caz, în termen de
valabilitate
(2) La examinarea practică la sol şi/sau în zbor/salt în vederea obţinerii
autorizaţiilor specifice solicitantul trebuie să demonstreze că deţine
îndemânarea de a efectua toate manevrele/procedurile/tehnicile de lucru
specifice fiecărei autorizaţii pe care o solicită.
(3) Examinarea practică este organizată de autoritatea de certificare ulterior
îndeplinirii condiţiilor specifice mai jos menţionate.
7.1.2 Plior paraşută de rezervă/salvare
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de plior paraşută de rezervă/salvare,
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să deţină, în termen de valabilitate, licenţa de paraşutist categoria D;
(b) să demonstreze că a efectuat, în cadrul cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist, un program de pregătire teoretică specifică
de minim 1 oră care trebuie să includă părţi corespunzătoare din disciplina
"Cunoaşterea paraşutei" specificată în art. 3.2.2 (1) (b);
(c) să demonstreze că a efectuat, în cadrul cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist, un program de pregătire practică la sol cu
minim 10 pliaje corespunzătoare ale paraşutei de rezervă/salvare;
(d) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
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(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de plior paraşută de
rezervă/salvare, constă într-un pliaj complet (corespunzător) al paraşutei de
rezervă/salvare.
7.1.3 Lansare din turnul de paraşutism
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de lansare din turnul de paraşutism,
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să deţină licenţa de paraşutist categoria Ro în termen de valabilitate sau
să demonstreze că a absolvit cursul de pregătire teoretică specifică prevăzut în
art. 3.2.2 (1) şi cursul de pregătire practică specifică la sol şi în zbor/salt prevăzut
în art. 3.2.3 (1);
(b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică de minim 5 ore, aprobat
corespunzător şi efectuat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
instructor autorizat pentru instruire la turnul de paraşutism. Cursul trebuie să
cuprindă noţiuni specifice de cunoaşterea paraşutei utilizată pentru lansări din
turnul de paraşutism şi procedurile operaţionale corespunzătoare lansărilor din
turnul de paraşutism;
(c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în salt, aprobat
corespunzător şi efectuat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
instructor autorizat pentru instruire la turnul de paraşutism. Cursul trebuie să
cuprindă minim 10 lansări din turnul de paraşutism;
(d) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Participarea la examinarea practică pentru obţinerea autorizaţiei specifice
de lansare din turnul de paraşutism este condiţionată de promovarea examinării
teoretice şi practice la sol şi în zbor/salt pentru obţinerea licenţei de paraşutist
categoria Ro.
(3) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de lansare din turnul
de paraşutism, constă într-un salt din turnul de paraşutism cu părăsire, coborâre
cu paraşuta şi aterizare corespunzătoare.
7.1.4 Salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică)
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de salt din aeronavă cu paraşuta
rotundă (clasică), solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice:
(a) să deţină licenţa de paraşutist categoria Ro, în termen de valabilitate;
(b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică de minim 10 ore, aprobat
corespunzător şi efectuat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării de instructor în termen de valabilitate şi autorizat pentru
salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică). Cursul trebuie să cuprindă
noţiuni specifice paraşutei rotunde (clasice) din disciplinele specificate în art.
3.2.2 (1) (b), (c), (f) şi (g);
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(c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, aprobat
corespunzător şi efectuat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării de instructor în termen de valabilitate şi autorizat pentru
salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică). Cursul trebuie să cuprindă
minim 8 salturi cu paraşuta rotundă (clasică) executate din aeronavă;
(d) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de salt din aeronavă
cu paraşuta rotundă (clasică), constă într-un salt cu paraşuta rotundă (clasică)
cu cădere liberă stabilă minim 10 secunde, pilotarea paraşutei corespunzătoare
şi aterizare în cercul de 50 m faţă de punctul stabilit.
7.1.5 TANDEM
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de TANDEM, solicitantul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;
(b) să deţină licenţa de paraşutist categoria D, în termen de valabilitate;
(c) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate;
(d) să deţină o experienţă practică de minim 5 ore timp total de cădere liberă;
(e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică, aprobat corespunzător şi
efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării superioare de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat examinator cu privilegii pentru examinarea paraşutiştilor/instructorilor
TANDEM (examinator TANDEM).
(i) Cursul, desfăşurat pe durata a minim 15 ore, trebuie să cuprindă noţiuni
corespunzătoare din disciplinele specificate în art. 3.2.2 (1) (b), (c), (e), (f) şi
(g).
(ii) Pregătirea teoretică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a
calificării superioare de instructor paraşutist sau poate fi organizată independent
de obţinerea acestei calificări;
(f) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, aprobat
corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA. Cursul trebuie să cuprindă minim
25 salturi:
(i) primele 10 salturi din programul de pregătire practică trebuie să fie
executate sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării superioare
de instructor în termen de valabilitate şi autorizat examinator TANDEM.
(ii) următoarele salturi din programul de pregătire practică trebuie să fie
executate sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării superioare
de instructor în termen de valabilitate şi autorizat examinator TANDEM sau sub
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supravegherea unui deţinător al calificării superioare de instructor paraşutist
autorizat TANDEM, în termen de valabilitate;
(iii) pregătirea practică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a
calificării superioare de instructor paraşutist sau poate fi organizată independent
de obţinerea acestei calificări;
(g) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(h) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de TANDEM, constă
în:
(a) organizarea şi desfăşurarea pregătirii teoretice şi practice la sol a
pasagerului, aplicând toate manevrele/procedurile/tehnicile de lucru specifice
saltului în tandem cu pasager;
(b) minim 2 salturi cu pasager în tandem, cu pregătirea pasagerului, părăsirea
aeronavei, căderea liberă, pilotarea paraşutei corespunzătoare şi aterizare în
cercul de 50 m faţă de punctul stabilit.
7.1.6 Instructor SL - Instructor autorizat pentru instruire prin metoda
deschiderii automate
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de instructor SL, solicitantul trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;
(b) să deţină licenţa de paraşutist categoria D, în termen de valabilitate;
(c) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate;
(d) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică de minim 2 ore, aprobat
corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA, sub conducerea şi supravegherea
unui paraşutist deţinător al calificării de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat SL.
(i) Cursul trebuie să cuprindă noţiuni corespunzătoare din disciplinele
specificate în art. 4.1.3 (1) (b) şi anume tehnici în instruirea aplicată pentru
iniţiere prin metoda de lansare STATIC LINE (lansare cu deschidere automată).
(ii) Pregătirea teoretică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a
calificării superioare de instructor paraşutist sau ulterior obţinerii acestei
calificări;
(e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, aprobat
corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea
unui paraşutist deţinător al calificării de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat SL. Programul practic de pregătire la sol şi în zbor/salt constă din:
(i) 1 - 2 salturi cu paraşuta aripă cu deschidere automată (SL);
(ii) lansarea, în calitate de instructor în pregătire, a cel puţin 20 paraşutişti cu
deschiderea paraşutei prin metoda automată (SL).
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Pregătirea practică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist sau ulterior obţinerii acestei calificări;
(f) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(g) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de instructor SL,
constă în:
(a) organizarea şi desfăşurarea instruirii teoretice şi practice la sol şi în
zbor/salt aplicând toate manevrele/procedurile/tehnicile de lucru specifice
metodei de deschidere automată sau asistată a paraşutei principale;
(b) lansarea a minim 2 elevi cu deschiderea automată sau asistată a paraşutei
principale.
7.1.7 Instructor IAD - Instructor autorizat pentru instruire prin metoda
deschiderii asistate de instructor
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de instructor IAD, solicitantul trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;
(b) să deţină licenţa de paraşutist categoria D, în termen de valabilitate;
(c) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate;
(d) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică de minim 2 ore, aprobat
corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA, sub conducerea şi supravegherea
unui paraşutist deţinător al calificării de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat IAD.
(i) Cursul trebuie să cuprindă noţiuni corespunzătoare din disciplinele
specificate în art. 4.1.3 (1) (b) şi anume tehnici în instruirea aplicată pentru
iniţiere prin metoda deschiderii asistate de instructor (IAD).
(ii) Pregătirea teoretică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a
calificării superioare de instructor paraşutist sau ulterior obţinerii acestei
calificări;
(e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, aprobat
corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea
unui paraşutist deţinător al calificării de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat IAD. Programul practic de pregătire la sol şi în zbor/salt constă din:
(i) 1 - 2 salturi cu paraşuta aripă cu deschidere prin metoda IAD;
(ii) lansarea, în calitate de instructor în pregătire, a cel puţin 20 paraşutişti cu
deschiderea paraşutei prin metoda IAD (deschidere asistată de instructor).
Pregătirea practică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a calificării
superioare de instructor paraşutist sau ulterior obţinerii acestei calificări;
(f) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
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(g) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de instructor IAD,
constă în:
(a) organizarea şi desfăşurarea instruirii teoretice şi practice la sol şi în
zbor/salt aplicând toate manevrele/procedurile/tehnicile de lucru specifice
metodei de deschidere automată sau asistată a paraşutei principale;
(b) lansarea a minim 2 elevi cu deschiderea automată sau asistată a paraşutei
principale.
7.1.8 Instructor AFF
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de instructor IAD, solicitantul trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;
(b) să deţină licenţa de paraşutist categoria D, în termen de valabilitate;
(c) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate;
(d) să deţină o experienţă practică de minim 6 ore timp total de cădere liberă;
(e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică, aprobat corespunzător şi
efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist,
deţinător al calificării superioare de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat examinator cu privilegii pentru examinarea paraşutiştilor/instructorilor
AFF (examinator AFF).
(i) Cursul, desfăşurat pe durata a minim 10 ore, trebuie să cuprindă noţiuni
corespunzătoare din disciplinele specificate în art. 3.2.2 (1) (c), (f) şi (g).
(ii) Pregătirea teoretică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a
calificării superioare de instructor paraşutist sau ulterior obţinerii acestei
calificări;
(f) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în zbor/salt, aprobat
corespunzător şi efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea şi supravegherea
unui paraşutist, deţinător al calificării superioare de instructor în termen de
valabilitate şi autorizat examinator AFF.
(i) Cursul trebuie să cuprindă un total de minim 10 salturi din care minim 3
salturi pentru fiecare din posturile de instructor AFF (instructor principal,
instructor secundar, instructor principal unic).
(ii) Pregătirea practică poate fi integrată în cadrul cursului de obţinere a
calificării superioare de instructor paraşutist sau ulterior obţinerii acestei
calificări;
(g) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(h) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de instructor AFF,
constă în:
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(a) organizarea şi desfăşurarea instruirii teoretice şi practice la sol şi în
zbor/salt aplicând toate manevrele/procedurile/tehnicile de lucru specifice
fiecărei poziţii ale instructorului AFF pe timpul căderii libere asistate a elevului
paraşutist, respectiv poziţia de instructor principal, instructor secundar sau
instructor unic;
(b) minim 2 salturi AFF cu examinatorul aflat pe postul elevului iar solicitantul
în postul de instructor AFF principal, secundar sau instructor unic şi în care se
evaluează modul de pregătire al elevului înainte de îmbarcare, părăsirea
aeronavei, căderea liberă, deschiderea paraşutei.
7.1.9 Instructor turn
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei specifice de instructor turn, solicitantul trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
(a) să deţină calificarea superioară de instructor paraşutist în termen de
valabilitate;
(b) să deţină autorizaţia de lansare din turnul de paraşutism în termen de
valabilitate;
(c) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate;
(d) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire teoretică, aprobat corespunzător şi
efectuat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării
superioare de instructor şi autorizat pentru instruire la turnul de paraşutism.
Cursul, desfăşurat pe durata a minim 5 ore, trebuie să cuprindă noţiuni
corespunzătoare din disciplinele specificate în art. 3.2.2 (1) (b), (c) şi (f);
(e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării
cererii de obţinere, un curs de pregătire practică la sol şi în salt, aprobat
corespunzător şi efectuat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării superioare de instructor în termen de valabilitate şi
autorizat pentru instruire la turnul de paraşutism. Cursul trebuie să cuprindă
lansarea din turnul de paraşutism a unui număr minim de 10 paraşutişti;
(f) să deţină certificatele de absolvire ale cursului teoretic şi cursului practic,
obţinute conform prezentei reglementări;
(g) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, susţinut
cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei specifice de instructor turn,
constă în:
(a) organizarea şi desfăşurarea instruirii teoretice şi practice la sol şi în salt
aplicând toate manevrele şi procedurile specifice lansării din turnul de
paraşutism;
(b) lansarea din turnul de paraşutism a minim 2 elevi, cu evaluarea modului
de pregătire la sol al elevului înainte de salt, echiparea, dirijarea pe timpul plutirii,
aterizarea.
7.1.10 Credite acordate
(1) Pentru un solicitant care deţine o autorizaţie specifică licenţei de paraşutist,
eliberată de o autoritate competentă a altui stat, dar cu termenul de valabilitate
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expirat, în vederea obţinerii uneia din autorizaţiile specifice licenţei naţionale de
paraşutist, autoritatea de certificare creditează parţial pregătirea teoretică şi
practică la sol şi în zbor/salt.
(a) Dacă cerinţele de instruire, conform cărora autorizaţia de bază a fost
obţinută, se situează, cel puţin, la nivelul celor din prezenta reglementare,
autoritatea de certificare stabileşte un program de pregătire teoretică şi practică
la sol şi în zbor/salt, în cuantum de 50% din pregătirea teoretică şi practică
specificată în art. 7.1.2 - 7.1.9, corespunzător autorizaţiei solicitate.
(b) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
(2) Pentru un solicitant care deţine o autorizaţie specifică licenţei de paraşutist,
eliberată de o autoritate militară competentă, în termen de valabilitate, în
vederea obţinerii uneia din autorizaţiile specifice licenţei civile de paraşutist,
autoritatea de certificare creditează 100% pregătirea teoretică şi practică la sol
şi în zbor/salt, dacă cerinţele de instruire, conform cărora autorizaţia militară de
bază a fost obţinută, se situează, cel puţin, la nivelul celor din prezenta
reglementare.
(a) Dacă cerinţele de instruire, în baza cărora a fost obţinută autorizaţia
militară, se situează sub nivelul celor din prezenta reglementare, autoritatea de
certificare stabileşte un program de pregătire teoretică şi practică la sol şi în
zbor/salt, în cuantum de 50% din pregătirea teoretică şi practică specificată în
art. 7.1.2 - 7.1.9, corespunzător autorizaţiei solicitate.
(b) Solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică la sol şi în zbor/salt,
desfăşurată cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
7.1.11 Privilegii
(1) Deţinătorul autorizaţiilor specifice are dreptul de a efectua toate activităţile
specifice şi după caz, de a organiza şi desfăşura instruirea specifică teoretică şi
practică, la sol şi în zbor/salt, până la nivelul autorizaţiei deţinute de el însuşi.
(2) Deţinătorul autorizaţiei specifice de TANDEM sau de instructor AFF are
dreptul să îşi exercite privilegiile corespunzătoare numai cu condiţia efectuării
unui număr de 15 salturi specifice anual.
(3) Deţinătorul autorizaţiei specifice de TANDEM sau instructor AFF care nu
îndeplineşte condiţia menţionată în art. 7.1.11 (2), pentru exercitarea privilegiilor
corespunzătoare trebuie să respecte condiţiile de revalidare prevăzute în art.
7.2.2 (3), respectiv 7.2.2 (4).
7.2 Revalidarea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
7.2.1 Condiţii generale
Pentru revalidarea autorizaţiilor specifice solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale:
(1) să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2 sau 1.1.3, după caz, în
termen de valabilitate;
(2) să deţină licenţa de paraşutist şi acolo unde este cazul calificările relevante
în termen de valabilitate.
7.2.2 Condiţii specifice
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(1) Revalidarea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist se face pentru o
perioadă de maxim 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 7.2.1, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare că a efectuat un minim de
activitate practică specifică la sol şi în zbor/salt, după cum urmează:
(a) Plior paraşută de rezervă/salvare:
(i) minim 5 pliaje ale paraşutei de rezervă/salvare efectuate în ultimele 24 luni;
(b) Lansare din turnul de paraşutism
(i) minim 5 lansări din turnul de paraşutism, efectuate în ultimele 24 luni;
(c) Salt din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică)
(i) minim 5 salturi din aeronavă cu paraşuta rotundă (clasică), efectuate în
ultimele 24 luni, sau
(ii) minim 5 lansări din turnul de paraşutism, cu paraşuta rotundă, efectuate în
ultimele 24 luni;
(d) Tandem (paraşutist autorizat pentru salturi prin metoda în sistem dual tandem)
(i) minim 15 salturi efectuate în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii
autorizaţiei, dintre care minim 3 salturi în ultimele 120 zile faţă de data expirării
valabilităţii autorizaţiei;
(e) Instructor SL (instructor autorizat pentru instruire prin metoda deschiderii
automate)
(i) lansarea unui număr minim de 5 elevi cu deschiderea automată a paraşutei
(static line), efectuată în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii
autorizaţiei;
(f) Instructor IAD (instructor autorizat pentru instruire prin metoda deschiderii
asistate de instructor)
(i) lansarea unui număr minim de 5 elevi cu deschiderea paraşutei asistată de
instructor, efectuată în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii
autorizaţiei;
(g) Instructor AFF (instructor autorizat pentru instruire prin metoda căderii
libere asistate)
(i) minim 15 salturi cu elevi, în calitate de instructor AFF, efectuate în ultimele
12 luni faţă de data expirării valabilităţii autorizaţiei;
(h) Instructor turn (instructor autorizat pentru instruire prin metoda lansării din
turnul de paraşutism)
(i) lansarea din turnul de paraşutism a unui număr minim de 10 paraşutişti,
efectuată în ultimele 24 luni.
(2) Dacă solicitantul revalidării autorizaţiilor menţionate în art. 7.2.2 (1) (a), (b),
(c), (e), (f) şi (h) nu îndeplineşte condiţiile specifice respective trebuie să susţină
o verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform prevederilor din
capitolul 8, efectuată în ultimele 60 zile faţă de data expirării valabilităţii
autorizaţiei/autorizaţiilor deţinute.
(3) Dacă solicitantul revalidării autorizaţiei de TANDEM nu îndeplineşte
condiţiile specifice menţionate în art. 7.2.2 (1) (d), acesta trebuie să efectueze
cu un instructor autorizat examinator TANDEM un program de reîmprospătare
a cunoştinţelor teoretice de minim 2 ore şi să susţină o verificare a competenţei
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în zbor/salt cu un examinator TANDEM autorizat conform prevederilor din
capitolul 8, efectuată în ultimele 30 zile faţă de data expirării valabilităţii
autorizaţiei. Saltul de verificarea competenţei trebuie efectuat, sub
supravegherea examinatorului, cu un paraşutist în calitate de pasager care are
cel puţin 100 salturi cu cădere liberă.
(4) Dacă solicitantul revalidării autorizaţiei de instructor AFF nu îndeplineşte
condiţiile specifice menţionate în art. 7.2.2 (1) (g), acesta trebuie să efectueze
cu un instructor autorizat examinator AFF un program de reîmprospătare a
cunoştinţelor teoretice de minim 4 ore şi să susţină o verificare a competenţei
în zbor/salt cu un examinator AFF autorizat conform prevederilor din capitolul 8,
efectuată în ultimele 60 zile faţă de data expirării valabilităţii autorizaţiei. Saltul
de verificarea competenţei trebuie efectuat cu examinatorul AFF pe postul
elevului.
(5) Solicitantul revalidării autorizaţiilor specifice demonstrează autorităţii de
certificare îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în art. 7.2.2.
7.3 Reînnoirea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
7.3.1 Condiţii generale
Pentru reînnoirea autorizaţiilor specifice solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale:
(1) să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2 sau 1.1.3, după caz, în
termen de valabilitate;
(2) să deţină licenţa de paraşutist şi acolo unde este cazul calificările relevante
în termen de valabilitate.
7.3.2 Condiţii specifice
Reînnoirea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist se face pentru o
perioadă de maxim 24 luni, cu respectarea prevederilor art. 2.6 şi 7.3.1, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare că:
(1) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
un program de pregătire teoretică, efectuat în cadrul unei OPA sub conducerea
şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al autorizaţiilor
corespunzătoare în termen de valabilitate, pentru solicitanţii reînnoirii
autorizaţiilor de TANDEM sau instructor AFF;
(2) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire,
sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al
autorizaţiilor corespunzătoare în termen de valabilitate, un program de pregătire
practică la sol şi în zbor/salt, pentru solicitanţii reînnoirii oricăreia dintre
autorizaţiile specifice licenţei de paraşutist;
(3) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 7.3.2 (1) şi (2)
sau, după caz, numai în art. 7.3.2 (2), un test de verificare a competenţei
susţinut cu un examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
7.3.3 Programul pentru reînnoirea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist
- durată şi conţinut
(1) Durata şi conţinutul programului de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru
reînnoirea autorizaţiilor de TANDEM sau instructor AFF sunt stabilite de OPA,
astfel:
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(a) pentru reînnoirea autorizaţiei de TANDEM, se parcurge în totalitate cursul
iniţial de pregătire teoretică specifică de minim 15 ore, menţionat în art. 7.1.5 (1)
(d);
(b) pentru reînnoirea autorizaţiei de instructor AFF, se parcurge în totalitate
cursul iniţial de pregătire teoretică specifică de minim 10 ore, menţionat în art.
7.1.8 (1) (d).
Programul de reîmprospătare trebuie parcurs în cadrul unei OPA sub
conducerea şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al autorizaţiei
TANDEM sau respectiv AFF, în termen de valabilitate.
(2) Durata şi conţinutul programului de pregătire practică, la sol şi în zbor/salt,
pentru reînnoirea autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist sunt stabilite de
OPA sau de instructorul supraveghetor, după caz, astfel:
(a) pentru autorizaţia de plior paraşuta de rezervă/salvare, programul de
pregătire practică este de minim 3 pliaje;
(b) pentru autorizaţiile de lansare turn, salt cu paraşuta rotundă, instructor AFF
şi instructor turn, programul de pregătire practică este de minim 3 salturi
specifice fiecărei autorizaţii;
(c) pentru autorizaţiile de instructor SL şi IAD, programul de pregătire practică
în zbor/salt este:
(i) lansarea a minim 5 elevi cu deschiderea paraşutei automată sau asistată
de instructor, la o întrerupere mai mică de 5 ani faţă de data expirării valabilităţii
acestora;
(ii) lansarea a minim 10 elevi cu deschiderea paraşutei automată sau asistată
de instructor, la o întrerupere mai mare de 5 ani faţă de data expirării valabilităţii
acestora;
(d) pentru autorizaţia de TANDEM, programul de pregătire practică în
zbor/salt este:
(i) minim 3 salturi în TANDEM, la o întrerupere mai mică de 5 ani faţă de data
expirării valabilităţii acesteia;
(ii) minim 5 salturi în TANDEM, la o întrerupere mai mare de 5 ani faţă de data
expirării valabilităţii acesteia.
Programul de pregătire practică trebuie parcurs sub conducerea şi
supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al autorizaţiilor
corespunzătoare în termen de valabilitate.
CAPITOLUL 8
AUTORIZAREA EXAMINATORILOR
8.1 Obţinerea autorizaţiei de examinator
8.1.1 Condiţii generale
Pentru obţinerea autorizaţiei de examinator teoretic şi practic la sol şi în
zbor/salt, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
(1) să aibă vârsta de 25 ani împliniţi;
(2) să fie deţinător al unui certificat medical clasa 2 sau clasa 1, în termen de
valabilitate;

45

(3) să nu fi suferit nici o sancţiune, suspendare, limitare sau revocare a
licenţei/calificărilor/autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist, pentru
nerespectarea reglementărilor aeronautice specifice şi normelor de aplicare a
acestora.
8.1.2 Condiţii specifice
Pentru obţinerea autorizaţiei de examinator teoretic şi practic la sol şi în
zbor/salt, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în art. 8.1.1,
solicitantul trebuie:
(1) să deţină licenţă naţională de paraşutist cu calificarea superioară de
instructor în termen de valabilitate;
(2) să fi efectuat activitate de instruire în ultimele 36 luni;
(3) să deţină o experienţă practică totală de minim 800 salturi, cu minim 4 ore
timp total de cădere liberă;
(4) să deţină calificarea superioară de instructor, să fie autorizat TANDEM de
cel puţin 36 luni şi să fi executat minim 200 salturi în TANDEM, dacă privilegiile
autorizării de examinator urmează a fi exercitate pentru examinarea
paraşutiştilor/instructorilor TANDEM;
(5) să deţină autorizaţia de instructor AFF de cel puţin 36 luni, să fi executat
minim 200 salturi în calitate de instructor AFF, din care 30 executate în ultimele
12 luni şi să fi condus cel puţin 50 salturi cu elevi în calitate de instructor AFF,
dacă privilegiile autorizării de examinator urmează a fi exercitate pentru
examinarea instructorilor AFF;
(6) să fie absolvent al unui curs de pregătire teoretică şi practică, specific
autorizaţiei de examinator, organizat de autoritatea de certificare competentă;
(7) să obţină minim 75% la fiecare examinare scrisă, teoretică şi practică
specifică, susţinută la finalizarea cursului de pregătire prevăzut în art. 8.1.2 (6);
(8) să fie nominalizat, în urma îndeplinirii cerinţei specificate în art. 8.1.2 (7),
de autoritatea de certificare sau de entitatea calificată cu avizul autorităţii de
certificare, pe lista examinatorilor autorizaţi, în funcţie de pregătirea şi
experienţa individuală, conformarea cu reglementările aeronautice, operarea
paraşutei în siguranţă, disponibilitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice.
8.1.3 Pregătirea teoretică şi practică specifică
(1) Cursul de pregătire teoretică şi practică specifică pentru obţinerea
autorizaţiei de examinator este organizat de autoritatea de certificare pentru
candidaţii care au fost admişi în urma susţinerii unui examen de admitere şi are
o durată recomandată de minim 16 ore.
(2) Pregătirea teoretică trebuie să cuprindă următoarea tematică:
(a) legislaţie şi reglementări aeronautice naţionale şi internaţionale existente;
(b) noţiuni specifice privind statutul şi calitatea de examinator, cu următorul
CMO:
(i) deontologia examinatorului;
(ii) calităţile examinatorului;
(iii) comportamentul examinatorului (atitudini, prezentare, autoritate);
(iv) relaţia examinator - autoritate de certificare;
(v) siguranţa zborului/saltului.

46

(3) Pregătirea practică specifică trebuie să cuprindă exerciţii de verificare şi
completare a documentelor/anexelor specifice examinărilor personalului
aeronautic navigant paraşutist şi, după caz, exerciţii (simulări) de efectuare a
examinărilor teoretice şi practice.
8.1.4 Examinarea teoretică şi examinarea practică pentru obţinerea
autorizaţiei de examinator
(1) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii
autorizaţiei de examinator sunt organizate de autoritatea de certificare ulterior
îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 8.1.2 (1) - (6) inclusiv.
(2) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice
specifice.
(3) Baremul de promovare pentru fiecare examinare scrisă, teoretică sau
practică specifică, este de 75%.
(4) La examinarea practică solicitantul pentru obţinerea autorizaţiei de
examinator trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura
examinarea teoretică şi practică, în toate etapele şi activităţile conexe procesului
de examinare.
8.1.5 Privilegii
Deţinătorul autorizaţiei de examinator are dreptul de a organiza şi desfăşura,
în condiţiile stabilite de autoritatea de certificare pentru fiecare sesiune în parte,
examinarea teoretică şi practică, la sol şi în zbor/salt, a personalului navigant în
vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/validării licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor
până la nivelul deţinut de el însuşi, cu excepţia cazului când este altfel
împuternicit de autoritatea de certificare.
8.1.6 Restricţionarea privilegiilor
Deţinătorul autorizaţiei de examinator nu poate efectua examinarea teoretică
şi practică, la sol şi în zbor/salt, a unui solicitant cu care a efectuat instruirea în
vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/validării licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor,
cu excepţia cazului în care este împuternicit special în acest sens de autoritatea
de certificare.
8.2 Revalidarea autorizaţiei de examinator
8.2.1 Condiţii generale
Pentru revalidarea autorizaţiei de examinator pentru examinările teoretice şi
practice la sol şi în zbor/salt, solicitantul trebuie să deţină un certificat medical
clasa 2 sau clasa 1, în termen de valabilitate.
8.2.2 Condiţii specifice
(1) Revalidarea autorizaţiei de examinator pentru examinările teoretice şi
practice la sol şi în zbor/salt se face pentru o perioadă de maxim 24 luni, cu
respectarea prevederilor art. 8.2.1, dacă deţinătorul demonstrează că:
(a) deţine licenţa de paraşutist cu calificările/autorizaţiile specifice
corespunzătoare privilegiilor autorizaţiei de examinator, în termen de
valabilitate;
(b) a efectuat, anual, cel puţin 2 examinări teoretice sau practice la sol şi în
zbor
/salt
în
vederea
obţinerii/revalidării/reînnoirii/conversiei
licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist, sau
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(c) a efectuat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii autorizaţiei,
o examinare practică la sol şi în zbor/salt, sub supravegherea unui alt
examinator/inspector desemnat de autoritatea de certificare.
(2) Solicitantul revalidării autorizaţiei de examinator pentru examinările
teoretice şi practice la sol şi în zbor/salt, demonstrează autorităţii de certificare
îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în art. 8.2.2 (1), prin carnetul de
zbor/salt completat şi certificat sau în care este consemnată evaluarea în
calitate de examinator, după caz.
(3) Revalidarea autorizaţiei de examinator se efectuează dacă solicitantul
demonstrează că deţine cunoştinţe relevante, pregătire şi experienţă
corespunzătoare privilegiilor unui examinator şi că nu a suferit nici o
sancţiune/suspendare/limitare/revocare
a
licenţei/calificărilor/autorizaţiilor
deţinute, în ultimele 24 luni.
8.3 Reînnoirea autorizaţiei de examinator
Pentru reînnoirea autorizaţiei de examinator care efectuează examinări
teoretice şi practice la sol şi în zbor/salt, solicitantul trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute în art. 8.1.
CAPITOLUL 9
LICENŢE EMISE DE AUTORITĂŢI COMPETENTE ALE ALTOR STATE
9.1 Licenţe de paraşutist emise de autorităţi competente ale altor state
9.1.1 O persoană deţinătoare a unei licenţe de paraşutist, emisă de autoritatea
competentă dintr-un alt stat, în termen de valabilitate, este autorizată să
desfăşoare activităţi de paraşutism în România, în următoarele condiţii:
(1) licenţa deţinută este convertită în licenţa naţională conform prevederilor
art. 9.2, sau
(2) licenţa deţinută este recunoscută conform prevederilor art. 9.3;
9.2 Conversia licenţelor de paraşutist şi a calificărilor/autorizaţiilor specifice
emise de autorităţi competente ale altor state
9.2.1 Condiţii de conversie
9.2.1.1 Autoritatea de certificare poate elibera licenţe/calificări/autorizaţii
specifice naţionale, prin convertirea celor emise de autorităţi competente ale
altor state, aflate în termen de valabilitate. Pentru ca autoritatea de certificare
să elibereze licenţa de paraşutist categoria Ro, A, B, C sau D şi
calificări/autorizaţii specifice naţionale solicitantul trebuie:
(1) să facă dovada că cerinţele de instruire ale licenţei/calificărilor/autorizaţiilor
deţinute se situează, cel puţin, la nivelul celor corespunzătoare din prezenta
reglementare;
(2) să deţină un certificat medical conform art. 1.1.2, sau 1.1.3, după caz, în
termen de valabilitate;
(3) să promoveze un examen scris la disciplinele specificate în art.
3.2.2(1)(a),(c),(f), pentru solicitanţii conversiei licenţei de paraşutist categoria
Ro, A, B, C sau D, la care se adaugă disciplinele specificate în art. 4.1.2 (1) (b),
pentru solicitanţii conversiei calificării superioare de instructor paraşutist cu
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autorizaţiile specifice asociate. Examenul se susţine cu un examinator
desemnat de autoritatea de certificare, iar baremul de promovare este 75%
pentru fiecare disciplină;
(4) să promoveze un test de verificare a competenţei la sol şi în zbor/salt,
ulterior îndeplinirii cerinţelor menţionate în art. 9.2.1.1 (3), susţinut cu un
examinator autorizat conform prevederilor din capitolul 8.
9.2.1.2 Demonstrarea îndeplinirii cerinţelor specificate în art. 9.2.1.1(1), se
face prin carnetul de zbor/salt, completat corespunzător şi orice alte documente
suplimentare (cum ar fi regulamente, programe, manuale sau certificate), din
care să reiasă condiţiile de instruire ale licenţei deţinute.
9.2.1.3 Dacă cerinţele de instruire, în baza cărora au fost obţinute
licenţele/calificările/autorizaţiile emise de autorităţi străine competente, se
situează sub nivelul celor din prezenta reglementare, autoritatea de certificare
stabileşte, de la caz la caz, programul de pregătire teoretică şi practică de
conversie pe care solicitantul trebuie să îl parcurgă, într-o OPA, sub conducerea
şi supravegherea unui paraşutist instructor deţinător al calificărilor/autorizaţiilor
corespunzătoare.
9.2.2 Abilităţi
(1) Solicitantul eliberării unei licenţe de paraşutist/calificare/autorizaţie
naţională, prin convertirea celei emise de autorităţi străine competente, trebuie
să demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile şi manevrele specifice
calificării/autorizaţiei solicitate, cu un grad de competenţă corespunzător.
(2) Solicitantul conversiei calificării superioare de instructor paraşutist cu
autorizaţiile specifice asociate, trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza
şi desfăşura instruirea teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt în toate etapele
şi activităţile conexe procesului de instruire.
9.2.3 Valabilitatea licenţei convertite
Valabilitatea licenţei naţionale cu calificările/autorizaţiile specifice asociate,
eliberată de autoritatea de certificare prin convertirea licenţei de
paraşutist/calificării/autorizaţiilor specifice emise de o autoritate competentă a
altui stat, este de maxim 24 luni cu condiţia respectării prevederilor art. 2.6.
9.3 Recunoaşterea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor/autorizaţiilor
specifice emise de autorităţi competente ale altor state
9.3.1 Condiţii generale
(1) În vederea recunoaşterii licenţei de paraşutist/calificărilor/autorizaţilor
specifice solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:
(a) cerere în care se specifică:
- scopul desfăşurării activităţii pentru care este solicitată recunoaşterea
licenţei;
- perioada desfăşurării activităţii pentru care este solicitată recunoaşterea
licenţei;
- locaţia desfăşurării activităţii;
(b) licenţa în original, în termen de valabilitate;
(c) certificatul medical emis conform cerinţelor statului de provenienţă sau
certificatul medical corespunzător conform art. 1.1.2 sau declaraţia pe propria
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răspundere cu privire la starea de sănătate, conform Anexei 2, care se poate
descărca de pe site-ul autorităţii de certificare;
(d) certificat medical clasa 1 sau clasa 2, în cazul recunoaşterii
calificărilor/autorizaţiilor specifice de instructor şi/sau tandem;
(e) document de identitate;
(f) orice document care poate atesta pregătirea/calificarea pe care o deţine.
(2) Înaintea începerii activităţii unui paraşutist deţinător de
licenţă/calificare/autorizaţie specifică emisă de o autoritate competentă a altui
stat, OPA/clubul/asociaţia de paraşutişti unde îşi desfăşoară activitatea se
asigură că a efectuat instruire specifică acestuia cu privire la procedurile proprii,
reglementările naţionale aplicabile, aeronava utilizată în operaţiunile de salt, etc.
şi că întreg personalul poate comunica într-o limbă comună.
(3) Recunoaşterea licenţei de paraşutist şi a calificărilor/autorizaţiilor specifice
emise de autorităţi competente ale altor state, se consemnează într-un proces
verbal, completat în două exemplare de către autoritatea de certificare sau
instructorul nominalizat conform art. 9.3.2 (2)(b).
(4) Un exemplar al procesului verbal se va transmite autorităţii de certificare
şi un exemplar solicitantului recunoaşterii licenţei.
(5) O persoană deţinătoare a unei licenţe de paraşutist, calificare/autorizaţie
specifică emisă de autoritatea competentă a altui stat este obligată să poarte
asupra sa respectiva licenţă, procesul verbal de recunoaştere şi certificatul
medical deţinut sau declaraţia pe propria răspundere cu privire la starea de
sănătate, completată conform procedurilor şi instrucţiunilor la prezenta
reglementare.
9.3.2 Licenţe care respectă cerinţele minime stabilite în codul FAI
(1) Licenţele de paraşutist, aflate în termen de valabilitate, emise de autorităţi
competente ale statelor care respectă cerinţele minime stabilite în codul FAI
sunt recunoscute de autoritatea de certificare în condiţiile certificării medicale
menţionate la art.9.3.1 (1) (c) sau (d).
(2) Recunoaşterea se efectuează prin două modalităţi:
(a) solicitantul se adresează direct autorităţii de certificare; sau
(b) solicitantul se adresează unui instructor paraşutist deţinător al licenţei şi
calificărilor/autorizaţiilor naţionale în termen de valabilitate, nominalizat de
autoritatea de certificare în vederea recunoaşterii licenţelor de
paraşutist/calificărilor/autorizaţiilor specifice emise de autorităţi competente ale
altor state.
Lista instructorilor nominalizaţi pentru recunoaşterea licenţelor de
paraşutist/calificărilor/autorizaţiilor specifice emise de autorităţi competente ale
altor state este publicată de autoritatea de certificare pe pagina proprie de web
şi se reactualizează ori de câte ori este nevoie.
Instructorii prevăzuţi la alin.(b) au obligaţia să transmită autorităţii de
certificare lista nominală cu persoanele cărora le-au fost recunoscute licenţele
şi calificările deţinute, indicând numărul licenţei şi perioada pentru care licenţa
este recunoscută, precum şi procesul verbal încheiat cu ocazia recunoaşterii.
9.3.3 Licenţe care nu respectă cerinţele minime stabilite în codul FAI
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(1) În vederea recunoaşterii licenţelor de paraşutist, aflate în termen de
valabilitate, emise de autorităţi competente ale statelor care nu respectă
cerinţele minime stabilite în codul FAI, solicitantul se adresează autorităţii de
certificare.
(2) Demonstrarea cerinţelor de instruire conform licenţei deţinute se face prin
carnetul de zbor/salt, completat corespunzător şi orice alte documente
suplimentare, cum ar fi regulamente, programe, manuale sau certificate.
(3) În cazul în care din analiza documentelor transmise nu se poate stabili
nivelul de pregătire/calificare al solicitantului, autoritatea de certificare poate
respinge cererea sau poate cere participarea solicitantului la o examinare
teoretică şi/sau practică.
9.3.4 Calificări/autorizaţii specifice
(1) În vederea recunoaşterii calificărilor/autorizaţiilor specifice, aflate în termen
de valabilitate, emise de autorităţi competente ale statelor, solicitantul se
adresează autorităţii de certificare.
(2) Demonstrarea cerinţelor de instruire conform calificărilor/autorizaţiilor
specifice deţinute se face prin carnetul de zbor/salt, completat corespunzător şi
orice alte documente suplimentare, cum ar fi regulamente, programe, manuale
sau certificate.
(3) În cazul în care din analiza documentelor transmise nu se poate stabili
nivelul de pregătire/calificare al solicitantului, autoritatea de certificare fie
respinge cererea, fie poate stabili participarea solicitantului la o examinare
teoretică şi/sau practică.
9.3.5 Privilegii
Deţinătorul licenţei de paraşutist/calificării/autorizaţiei specifice eliberată de o
autoritate competentă a altui stat, care desfăşoară activitate de zbor/salt în
spaţiul naţional aerian al României prin recunoaştere, are dreptul să exercite
toate privilegiile conferite deţinătorului unei licenţe naţionale, conform
calificărilor/autorizaţiilor deţinute.
9.3.6 Valabilitate
(1) Valabilitatea recunoaşterii unei licenţe de paraşutist emisă de autorităţi
competente ale altor state nu poate depăşi termenul de valabilitate al licenţei de
bază şi este condiţionată de perioada de valabilitate a certificatului medical
deţinut sau a declaraţiei pe propria răspundere cu privire la starea de sănătate.
(2) Declaraţia pe propria răspundere cu privire la starea de sănătate este
condiţionată de perioada de valabilitate a licenţei, cu obligativitatea informării
autorităţii de certificare de către titular în cazul în care intervin modificări în
starea de sănătate.
(3) Perioada de valabilitate a recunoaşterii calificărilor/autorizaţiilor specifice
emise de autorităţi competente ale altor state este de 1 an, în condiţiile în care
calificările/autorizaţiile specifice de bază sunt valabile. Această perioadă poate
fi extinsă o singură dată de către autoritatea de certificare dacă, în timpul
perioadei de recunoaştere, deţinătorul calificărilor/autorizaţiilor specifice a
depus cerere sau se află în pregătire pentru eliberarea unor calificări/autorizaţii
specifice în conformitate cu prezenta reglementare.
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CAPITOLUL 10
AUTORIZAREA ORGANIZAŢIILOR DE PREGĂTIRE
10.1 Generalităţi
(1) Pe teritoriul României, activităţile de instruire se efectuează doar în cadrul
unei organizaţii de pregătire autorizată conform prevederilor prezentului capitol.
(2) O organizaţie de pregătire autorizată într-un alt stat, poate desfăşura
activităţi de instruire în România doar dacă între statul emitent al autorizaţiei şi
România există un acord de recunoaştere reciprocă a condiţiilor de autorizare.
Organizaţia de pregătire este o persoană juridică, autorizată de autoritatea de
certificare, care operează într-un mediu corespunzător şi care oferă instruire
teoretică şi practică, la sol şi în zbor/salt, după caz, pe baza unor programe
specifice, în scopul obţinerii, revalidării şi reînnoirii licenţelor de paraşutist şi a
calificărilor/autorizaţiilor cuprinse în prezenta reglementare.
10.2 Condiţii de autorizare
10.2.1 Organizaţia de pregătire care solicită autorizarea trebuie să prezinte
spre aprobare autorităţii de certificare, următoarele documente:
(1) Procedurile operaţionale corespunzătoare;
(2) Manualul de instruire/programele de pregătire (teoretică şi practică) şi
(3) Procedurile sistemului de calitate, aferente autorizării solicitate.
10.2.2 Organizaţia este auditată de autoritatea de certificare, în vederea
conformării cu cerinţele stabilite, ulterior aprobării procedurilor operaţionale,
manualului de instruire şi procedurilor sistemului de calitate.
10.2.3 În timpul inspecţiilor efectuate de autoritatea de certificare, este
verificată respectarea standardelor de pregătire declarate.
Organizaţia de pregătire trebuie să asigure accesul la:
(1) infrastructura cu toate dotările specifice pregătirii paraşutiştilor la sol şi în
zbor/salt;
(2) înregistrările şi documentele referitoare la respectarea metodologiei de
instruire;
(3) înregistrările şi documentele referitoare la desfăşurarea cursurilor de
pregătire teoretică, pregătire practică specifică la sol, pregătire practică în
zbor/salt;
(4) dosarele/fişele personale ale cursanţilor;
(5) modalităţile de consemnarea pregătirii efectuate înaintea începerii
zborului/salturilor;
(6) orice alte materiale relevante.
O copie a raportului, rezultat ca urmare a auditului efectuat de autoritatea de
certificare, este transmis organizaţiei de pregătire.
10.3 Tipuri de organizaţii de pregătire autorizate
Organizaţiile de pregătire pot fi autorizate de autoritatea de certificare pentru:
(1) pregătire teoretică şi practică, la sol şi în zbor/salt;
(2) pregătire teoretică;
(3) pregătire practică, la sol şi în zbor/salt.
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10.4 Conducerea şi personalul
10.4.1 Structura de conducere trebuie să asigure supravegherea tuturor
categoriilor de activitate prin persoane cu experienţă şi calităţi necesare
menţinerii unor standarde ridicate de siguranţă. Organizaţia de pregătire, în
funcţie de tipul cursurilor pe care le organizează, trebuie să funcţioneze cu un
număr adecvat de personal, calificat şi competent şi trebuie să nominalizeze
personal pentru următoarele posturi:
(1) Manager responsabil - deţine autoritatea în ceea ce priveşte asigurarea
faptului că toate activităţile pot fi finanţate şi executate în conformitate cu
cerinţele aplicabile, răspunde pentru instruirea şi menţinerea unui sistem de
calitate eficace.
(2) Şeful activităţilor de pregătire - are responsabilitatea globală pentru
asigurarea integrării satisfăcătoare a pregătirii teoretice şi a pregătirii în zbor/salt
şi pentru supravegherea progresului individual al cursanţilor. Această persoană
trebuie să aibă o experienţă vastă ca instructor de zbor sau salt, să posede o
evidentă capacitate de conducere şi să deţină sau să fi deţinut, în ultimii doi ani,
responsabilităţi de organizare a unor activităţi de pregătire şi calificarea de
instructor.
10.4.2 Structura organizatorică a organizaţiei de pregătire trebuie să asigure
întregii activităţi de instruire condiţii de siguranţă acoperind şi următoarele
posturi:
(1) personal calificat corespunzător pentru serviciul sistemului de calitate şi
(2) personal calificat corespunzător pentru serviciul siguranţa
zborului/saltului.
10.5 Înregistrări
10.5.1 Organizaţia de pregătire trebuie să păstreze şi să arhiveze următoarele
categorii de înregistrări pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, folosind metode şi
personal administrativ corespunzător:
(1) date personale ale cursanţilor conform art. 10.2.3;
(2) fişe personale ale cursanţilor, incluzând evaluările şi rezultatele obţinute la
verificările în zbor/salt;
(3) rezultatele testărilor teoretice intermediare şi finale ale cursanţilor.
10.5.2 Formularele de înregistrare referitoare la instruirea cursanţilor sunt
incluse în Manualul de Instruire.
10.6. Programa de instruire
(1) Pentru fiecare tip de curs trebuie dezvoltată o programă de instruire.
(2) Programa include o detaliere a instruirii teoretice, a instruirii practice la sol
şi a instruirii în zbor/salt, pe faze, o listă a exerciţiilor standard şi un sumar al
programei.
10.7 Aeronave pentru zbor şi paraşute pentru salt
(1) Structura flotei de aeronave pentru zbor şi paraşutele utilizate pentru salturi
trebuie să fie corespunzătoare scopului propus.
(2) Sunt folosite aeronave aprobate în acest scop de autoritatea de certificare.
Această cerinţă este valabilă şi în cazul aeronavelor închiriate de la un alt
operator aerian sau de la un alt proprietar de aeronavă. Procesul de aprobare
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este prezentat în procedurile şi instrucţiunile de aeronautică civilă asociate
prezentei reglementări.
(3) Paraşutele trebuie să fie în stare de navigabilitate, cu documentele
doveditoare în termen de valabilitate.
10.8 Zona de salturi
Zona de salturi de bază cât şi orice altă zonă de salturi alternativă pe care se
desfăşoară instruirea în zbor/salt trebuie să fie dotată cu cel puţin următoarele
facilităţi:
(1) o pistă sau o suprafaţă de decolare care să permită aeronavelor pentru
zbor/salt să efectueze decolări sau aterizări normale la masele maxime
admisibile pentru decolare sau aterizare;
(2) zonă de aterizare paraşutişti (marcată vizibil);
(3) indicatorul de direcţie a vântului la sol trebuie să fie vizibil de la orice capăt
al pistei;
(4) baza tehnică de pregătire cu un minim de dotări pentru instruirea practică
specifică la sol (condiţii pentru exersarea poziţiei de cădere liberă, condiţii
pentru exersare părăsiri aeronavă sau exersare aterizare);
(5) iluminarea electrică a pistei şi a zonei de aterizare pentru cazurile de
instruire în zbor/salt de noapte.
10.9 Infrastructura pentru pregătire
10.9.1 Pentru operaţiunile de zbor/salt este necesară o încăpere destinată
planificării zborului/salturilor având următoarele facilităţi:
(1) hărţi geografice ale zonei de zbor/salt;
(2) informaţii meteorologice actualizate;
(3) sistem de comunicaţii cu aeronava;
(4) orice alte materiale referitoare la siguranţa zborului;
(5) birou/spaţiu pentru instructorii de zbor/salt.
10.9.2 Pentru instruirea la sol sunt necesare a fi accesibile următoarele
facilităţi:
(1) sală de clasă adecvat dotată pentru instruirea cursanţilor înscrişi;
(2) echipament şi materiale de ajutor pentru instruirea teoretică;
(3) echipament şi dotări pentru instruirea practică la sol;
(4) sală pentru pliajul şi depozitarea paraşutelor;
(5) bibliografie de referinţă acoperitoare pentru programa oferită.
10.10 Manualele/procedurile organizaţiei de pregătire
(1) O organizaţie de pregătire trebuie să întocmească şi să menţină la zi
procedurile operaţionale corespunzătoare, un manual de pregătire/programe de
instruire (teoretică şi practică) şi procedurile sistemului de calitate, conţinând
informaţiile şi instrucţiunile care să permită personalului să-şi îndeplinească
corespunzător sarcinile şi să ofere cursanţilor un ghid util pentru îndeplinirea
cerinţelor de instruire.
(2) Organizaţia de pregătire trebuie să pună la dispoziţia personalului şi
cursanţilor informaţiile conţinute în aceste manuale/proceduri, aprobate în
prealabil de către autoritatea de certificare, precum şi în orice altă documentaţie
aprobată.
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(3) Sistemul propriu de proceduri trebuie să includă şi proceduri de realizare
a amendamentelor, de înregistrare a informaţiilor documentate şi de
monitorizare a proceselor specifice.
(4) Manualele organizaţiei de pregătire trebuie să fie alcătuite din mai multe
părţi având structura descrisă în art. 10.10.1, 10.10.2 şi 10.10.3.
10.10.1 Manualul de instruire
10.10.1.1 Partea 0 - Generalităţi
(1) cuprins;
(2) amendarea manualului - procedura de amendare (ediţii noi/amendamente)
şi indexul amendamentelor;
(3) lista paginilor în vigoare;
(4) lista de distribuţie;
(5) definiţii/acronime/abrevieri: completate cu toate noţiunile cuprinse în
manual.
10.10.1.2 Partea 1 - Planul de instruire
(1) Tipurile de cursuri de instruire oferite, conform denumirilor rezultate din
prezenta reglementare.
(2) Pentru fiecare curs în parte, se tratează:
(i) scopul cursului (finalitatea conform prezentei reglementări);
(ii) cerinţe de admitere la curs - de vârstă, medicale, educaţionale, inclusiv
eventuale abilităţi/cunoştinţe (dacă e cazul), calificări anterioare, etc.;
(iii) creditări de experienţă: teoretică şi practică;
(iv) programa de instruire teoretică (prevederi generale, disciplinele studiate,
număr ore pe fiecare disciplină, total ore curs, limitarea numărului orelor de curs
în cadrul unei zile);
(v) programa de instruire practică la sol;
(vi) programa de instruire în zbor/salt (programele pentru fiecare curs, cu
eventuale variante diferenţiate în funcţie de evoluţia cursantului, număr minim
şi maxim de zboruri/salturi pentru fiecare exerciţiu, număr maxim de salturi pe
zi, perioadele de odihnă, alternanţa dintre eventualele module de instruire
teoretică şi practică);
(vii) durata cursului - minimă şi maximă.
(3) Standarde de performanţă: criterii de prezenţă la curs, de promovare,
testare şi examinare, pentru:
(i) pregătirea teoretică (teste de progres/teste de evaluare intermediară,
examen final de absolvire curs cu procente de promovare pe fiecare disciplină,
responsabilitatea întocmirii diferitelor teste, administrare, corectare);
(ii) pregătirea practică la sol şi în zbor/salt (evaluări intermediare ale
aptitudinilor, ale progresului din cadrul unor exerciţii, criterii de promovare,
testare înaintea unor etape, responsabilitatea efectuării acestor testări, testare
finală a programului practic).
(4) Eficienţa şi coordonarea instruirii:
(i) responsabilităţi ale şefului activităţilor de pregătire, ale instructorilor de sol,
ale instructorilor de zbor/salt în tot ceea ce priveşte instruirea (coordonare,
cooperare între instructori, cooperarea cu şeful activităţilor de pregătire);
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(ii) numărul maxim de instructori paraşutişti ce pot fi schimbaţi în instruirea
unui singur cursant în cadrul unui anumit curs (recomandabil maxim 3);
(iii) identificarea progresului nesatisfăcător al cursanţilor:
(a) responsabilii pentru identificare;
(b) raportarea către şeful activităţilor de pregătire;
(c) indicatori ai progresului nesatisfăcător - enumerare (numărul de
neîncadrări în standard la testele de progres teoretice, nepromovarea
evaluărilor practice, neîncadrarea în timp pentru progresul în zbor/salt);
(iv) măsuri corective privind progresul nesatisfăcător:
(a) nivelul la care trebuie luate acestea (de exemplu la nivelul şefului
activităţilor de pregătire);
(b) ajustarea materialelor de curs prezentate (notelor de curs) utilizate în
cadrul instruirii teoretice;
(c) efectuarea unor ore de instruire teoretică sau exerciţii de zbor/salt
suplimentare;
(d) schimbarea instructorului - fără a se depăşi numărul maxim de instructori
permişi;
(v) suspendarea unui cursant: motivul şi cine o face;
(5) Înregistrări şi arhivări referitoare la instruire:
(i) conform art. 10.5.1.
10.10.1.3 Partea a 2-a - Instruirea teoretică
Această parte cuprinde programa de pregătire teoretică dezvoltată pe larg
pentru toate tipurile de cursuri oferite:
(1) disciplinele teoretice pentru fiecare curs;
(2) conţinutul minim obligatoriu cu temele care se tratează în cadrul fiecărei
discipline, conform prevederilor prezentei reglementări;
(3) numărul de ore pentru fiecare disciplină.
10.10.1.4 Partea a 3-a - Instruirea practică la sol
Cuprinde detalierea pregătirii practice la sol efectuată în cadrul fiecărui curs
de instruire oferit:
(1) exerciţii practice la diferite aparate (instalaţii suspendate pentru exersarea
părăsirii aeronavei, a poziţiei de cădere liberă, instalaţii pentru exersare
aterizare, trenajor, platforme fixe sau mobile, etc.) pentru obţinere îndemânare
şi abilităţi solicitate fiecărui tip de curs;
(2) număr exerciţii minim, maxim;
(3) durata de execuţie;
(4) indicaţii metodice privind desfăşurarea pregătirii practice la sol;
(5) conducătorul programului de pregătire practică la sol.
10.10.1.5 Partea a 4-a - Instruirea practică în zbor/salt
Cuprinde modul de desfăşurare a pregătirii în zbor/salt şi descrierea
exerciţiilor ce se execută pentru fiecare curs:
(1) enumerarea exerciţiilor;
(2) conţinutul exerciţiilor;
(3) numărul minim şi maxim pentru fiecare exerciţiu;
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(4) detalierea exerciţiilor (scop, condiţii de executare, manevrele şi procedurile
pe care le execută cursantul, ce observă şi ce controlează instructorul).
10.10.1.6 Partea a 5-a - Formulare
(1) Cuprinde toate anexele (formulare) utilizate în procesul de instruire
teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt pentru toate tipurile de cursuri oferite.
10.10.2 Procedurile operaţionale
10.10.2.1 Prevederi generale
(1) cuprins;
(2) procedura de amendare (ediţii noi/amendamente) şi indexul
amendamentelor;
(3) lista paginilor în vigoare;
(4) lista de distribuţie;
(5) definiţii şi abrevieri: completate cu toate noţiunile cuprinse în proceduri;
(6) structura organizatorică şi responsabilităţile personalului organizaţiei de
pregătire (organigrama):
(i) responsabilităţile pentru toate poziţiile din schema cu structura
organizatorică;
(ii) nominalizările pentru funcţiile unice (managerul responsabil, şeful
activităţilor de pregătire);
(iii) nominalizarea şi atribuţiile pe funcţii ale instructorilor de sol şi de zbor/salt.
(7) obligaţiile şi răspunderile cursanţilor;
(8) sancţiuni disciplinare pentru cursanţi şi pentru personalul navigant de
instruire al organizaţiei;
(9) prevenirea accidentelor şi programul de siguranţă a zborurilor/salturilor;
(10) tratarea, notificarea şi raportarea evenimentelor de aviaţie civilă;
(11) planificarea activităţii de zbor/salt (aprobarea pentru trecerea la
programul practic în zbor/salt);
(12) desfăşurarea zborurilor/salturilor (organizare, instrucţiuni şi informaţii
referitoare la zonele de salturi, condiţii de desfăşurare a zborurilor/salturilor,
proceduri operaţionale pentru zbor/salt, operaţiuni în zone cu trafic intens);
(13) limite ale timpului de muncă şi odihnă pentru personalul navigant de
instruire al organizaţiei şi pentru cursanţi.
10.10.2.2 Specificaţii tehnice cu privire la operarea paraşutelor
(1) Informaţii generale despre paraşutele utilizate (date tehnice, exploatare şi
întreţinere paraşute, echipamente anexă salturilor, documente de evidenţă ale
paraşutelor).
(2) Informaţii generale despre aeronavele utilizate pentru salturi cu paraşuta
(date tehnice, proceduri de părăsire a acestora).
10.10.2.3 Pregătirea personalului
(1) condiţii de nominalizare a personalului de instruire în cadrul organizaţiei
de pregătire;
(2) proceduri privind pregătirea şi antrenamentul personalului de instruire
(pregătire iniţială, pregătire pentru reluarea activităţii de zbor/salt după
întrerupere, pregătire în vederea obţinerii de calificări/autorizaţii suplimentare,
revalidarea şi reînnoirea documentelor de calificare, antrenamentul personal);
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(3) pregătirea recurentă a personalului de instruire: program de
reîmprospătare a pregătirii teoretice specifice (durata, tematica pentru seminar,
număr ore pe materii, cine coordonează programul);
(4) verificări şi controale periodice de competenţă în zbor/salt ale personalului
de instruire.
10.10.2.4 Anexe
(1) Această parte cuprinde anexele aplicabile şi care trebuie să conţină
informaţii necesare operării aeronavelor/paraşutelor, conform legislaţiei în
vigoare, sau facilitează o corectă informare la nivelul structurii managementului
organizaţiei de pregătire în privinţa procesului de instruire.
10.10.3 Sistemul de Calitate
Sistemul de calitate trebuie să fie compatibil cu dimensiunea, natura şi
complexitatea activităţilor autorizate şi include:
(1) politica de calitate;
(2) obiectivele anuale de calitate;
(3) proceduri aplicabile domeniului calităţii
(4) monitorizarea şi măsurarea performanţelor de siguranţă a
zborului/saltului;
(5) analiza evenimentelor ce afectează siguranţa;
(6) pregătirea personalului în domeniul siguranţei zborului/saltului;
(7) comunicarea în domeniul siguranţei zborului/saltului;
(8) controlul înregistrărilor şi formularelor.
10.11 Valabilitatea autorizării
(1) Autorizarea iniţială, acordată de autoritatea de certificare unei organizaţii
de pregătire pentru paraşutism, este valabilă 12 luni.
(2) Autorizările ulterioare se acordă pentru o perioadă de maxim 24 luni.
(3) Atunci când intervin schimbări relevante faţă de condiţiile iniţiale de
autorizare, documentul de autorizare este modificat, la solicitarea organizaţiei
de pregătire.
(4) Verificarea menţinerii de către o organizaţie de pregătire a cerinţelor de
autorizare şi respectării procedurilor şi programelor de pregătire, se realizează
de către autoritatea de certificare prin inspecţii/audituri. Organizaţia de pregătire
este obligată să permită accesul inspectorilor autorităţii de certificare în
facilităţile proprii utilizate la pregătirea personalului aeronautic navigant
paraşutist.
(5) Dacă oricare din cerinţele de autorizare iniţiale sau standardele impuse de
autoritatea de certificare încetează să mai fie menţinute la nivelul minim aprobat
de către organizaţia de pregătire, sau în cazul în care aceasta refuză accesul
inspectorilor autorităţii de certificare, conform prevederilor alin.(4), documentul
de autorizare eliberat este limitat, suspendat sau revocat, în funcţie de caz.
CAPITOLUL 11
AUTORIZAREA ENTITĂŢILOR CALIFICATE
11.1 Generalităţi

58

(1) În condiţiile în care legislaţia în vigoare nu prevede altfel, activităţile care
pot fi autorizate sunt:
(iii) organizarea examinărilor teoretice;
(iv) organizarea examinărilor practice la sol şi în zbor/salt;
(v) gestiunea registrului unic de licenţe;
(vi) emiterea documentelor de certificare/calificare;
11.2 Condiţii de autorizare
11.2.1 Organismul (persoană juridică) care solicită autorizarea de entitate
calificată pentru efectuarea activităţilor de certificare în domeniul
paraşutismului, trebuie să îndeplinească următoarele:
(1) să fie constituit şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale aplicabile;
(2) să deţină personalul necesar calificat corespunzător şi să deţină mijloacele
necesare în vederea îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor tehnice şi
administrative legate de activitatea pentru care se solicită autorizarea;
(3) să deţină proceduri pentru desfăşurarea activităţilor ce urmează a fi
autorizate;
(4) să deţină un sistem de evidenţă a documentelor/certificatelor ce vor fi
emise;
(5) să deţină reglementările specifice domeniului paraşutismului, aplicabile
activităţilor ce urmează a fi autorizate;
(6) să existe separare definită la nivel funcţional între compartimentele care
asigură efectuarea de activităţi de certificare în numele autorităţii de certificare
şi celelalte compartimente (dacă este cazul), astfel încât entitatea, personalul
de conducere al acesteia şi personalul însărcinat cu efectuarea activităţilor de
certificare să nu se afle sub influenţa niciunei presiuni sau niciunui stimulent, în
special de natură financiară, care le-ar putea influenţa deciziile sau rezultatul
inspecţiilor, provenind de la persoane sau grupuri de persoane afectate de
rezultatele activităţilor de certificare;
(7) să fie autorizat, conform legislaţiei în vigoare, pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal;
(8) personalul trebuie să respecte secretul profesional cu privire la toate
informaţiile dobândite în cursul îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu
prezentul regulament
11.2.2 Organismul (persoană juridică) care solicită autorizarea în calitate de
entitate calificată pentru efectuarea activităţilor de certificare este auditat de
autoritatea de certificare în maxim 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii
însoţită de documentele aferente.
11.2.3 Entitatea autorizată pentru efectuarea activităţilor de certificare a
paraşutiştilor primeşte un certificat (autorizaţie) corespunzător care trebuie să
cuprindă:
(1) numele şi sediul persoanei juridice autorizate;
(2) perioada de autorizare;
(3) activităţile autorizate.
11.3 Perioada de valabilitate a autorizaţiei
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(1) Autorizaţia pentru efectuarea activităţilor de certificare în domeniul
paraşutismului, eliberată în conformitate cu prezenta reglementare, are o
perioadă de valabilitate de maxim 5 ani de la data emiterii.
11.4 Obligaţiile deţinătorului autorizaţiei de entitate calificată pentru
efectuarea activităţii de certificare în domeniul paraşutismului
(1) Entitatea calificată autorizată pentru efectuarea activităţilor de certificare
în domeniul paraşutismului:
(i) nu va putea delega efectuarea activităţilor de certificare pentru care a fost
autorizată;
(ii) răspunde direct în faţa autorităţii de certificare de respectarea cerinţelor
conţinute în reglementările aplicabile, de calitatea şi obiectivitatea activităţilor
efectuate;
(iii) trebuie să permită accesul nestingherit al inspectorilor autorităţii de
certificare la inspecţiile/auditurile efectuate în vederea verificării conformării cu
cerinţele de autorizare;
(iv) va transmite, la solicitarea autorităţii de certificare, orice date şi informaţii
care au legătură cu activităţile efectuate în baza autorizaţiei deţinute;
(v) trebuie să desemneze inspectorii/examinatorii pe care îi împuterniceşte să
efectueze inspecţii/examinări/controale conform autorizaţiei deţinute.
(vi) să asigure accesul autorităţii de certificare la registrul licenţelor;
11.5 Responsabilităţile deţinătorului autorizaţiei de entitate calificată pentru
efectuarea de activitate de certificare în domeniul paraşutismului
(1) Să colaboreze cu autoritatea de certificare privind activitatea de
supraveghere;
(2) Să notifice evenimentele raportabile conform RACR-REAC privind
raportarea evenimentelor de aviaţie civilă;
(3) Să cunoască şi să aplice prevederile reglementărilor specifice domeniului
paraşutismului;
(4) Să răspundă solicitărilor autorităţii de certificare şi să colaboreze cu
aceasta la eventualele inspecţii de siguranţa zborului;
(5) să asigure desfăşurarea activităţilor pentru care a fost autorizată în mod
transparent şi nediscriminatoriu.
11.6 Înregistrări
(1) Entitatea calificată, deţinătoare a autorizaţiei pentru efectuarea activităţilor
de certificare în domeniul paraşutismului, trebuie să păstreze în mod adecvat
următoarele înregistrări:
(i) certificate acordate împreună cu documentaţia aferentă;
(ii) evidenţa inspectorilor/examinatorilor care desfăşoară activităţile
autorizate;
(iii) alte documente prevăzute în reglementările/procedurile specifice
aplicabile.
11.7 Revocarea autorizaţiei de entitate calificată pentru efectuarea activităţii
de certificare în domeniul paraşutismului
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(1) Autorizaţia de entitate calificată pentru efectuarea activităţilor de certificare
în domeniul paraşutismului, emisă în baza prezentei reglementări, poate fi
revocată de autoritatea de certificare în următoarele cazuri:
(i) la solicitarea scrisă a deţinătorului autorizaţiei;
(ii) la constatarea, de către autoritatea de certificare, a faptului că persoana
juridică autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate sau pe cele
iniţiale de autorizare;
(iii) în urma constatării unor deficienţe majore legate de nerespectarea
reglementărilor şi procedurilor specifice aplicabile domeniului paraşutismului, de
natură a prejudicia siguranţa zborului.
(2) Măsura revocării autorizaţiei este comunicată entităţii calificate în termen
de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei de revocare.
11.8 Contestaţii
(1) Contestaţia împotriva deciziei de neacordare a autorizaţiei pentru
efectuarea activităţilor de certificare în domeniul paraşutismului se face conform
prevederilor legale.
(2) Contestaţia împotriva deciziei de revocare a autorizaţiei pentru efectuarea
activităţilor de certificare în domeniul paraşutismului se face conform
prevederilor legale.
(3) Depunerea contestaţiei nu suspendă executarea deciziilor.
(4) Deciziile necontestate în termenul legal, rămân definitive.
ANEXA Nr. 1
Declaraţie medicală pentru desfăşurarea salturilor cu paraşuta
(pentru deţinători de licenţe emise în România)
Declar prin prezenta că sunt apt fizic, nu sufăr şi nu am suferit de următoarele
afecţiuni care pot conduce la situaţii periculoase pentru mine şi pentru alte
persoane în timpul saltului cu paraşuta/Am suferit de una din următoarele
afecţiuni şi am declarat toate detaliile referitoare la aceasta doctorului care
certifică prezenta declaraţie:
epilepsie, convulsii, leziuni craniene severe, pierderea cunoştinţei sau
ameţeli, boli ale creierului sau ale sistemului nervos, tensiune arterială ridicată,
boli de inimă, boli pulmonare, umăr dislocat, slăbiciuni sau luxaţi periodice ale
membrelor, fracturi anterioare, diabet, boli mentale, dependenţă de droguri,
dependenţă de alcool.
Declar în continuare că, în cazul contactării sau suspectării de vreo afecţiune
de mai sus menţionată sau în cazul deteriorării stării de sănătate sau în cazul
confirmării unei sarcini (a stării femeii gravide), voi înceta salturile cu paraşuta
până la obţinerea certificării medicului.
Am citit notele de mai jos.
Nume şi prenume:

Data naşterii:

Greutatea:

Înălţime:

Licenţă nr.:
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Semnătura:

Data:

În cazul persoanelor care nu au împlinit 18 ani:
Numele
şi
prenumele Semnătura:
părintelui/tutorelui legal

Data:

Numele
şi
prenumele Semnătura:
părintelui/tutorelui legal

Data:

Toate declaraţiile vor fi certificate de medic înaintea începerii salturilor cu
paraşuta/a pregătirii practice la sol/în zbor/salt.
Certificarea Medicului
(Certificarea medicului nu exclude posibilitatea rănirii/vătămării/apariţiei
oricărei alte probleme de sănătate în timpul desfăşurării salturilor cu paraşuta,
dar menţionează faptul că istoricul medical sau examinarea clinică adecvată nu
sugerează riscuri medicale. Certificarea poate fi făcută de un medic generalist,
de preferinţă care are acces la istoricul medical al pacientului (lipsa accesului la
istoricul pacientului poate conduce la omiterea unor informaţii importante în
evaluarea stării de sănătate) sau de un medic specialist din centrele
aeromedicale.)
Am înţeles faptul că solicitantul intenţionează efectuarea de salturi cu
paraşuta. Am citit notele de mai jos. În opinia mea de medic care nu deţine
cunoştinţe specifice salturilor cu paraşuta, solicitantul este fizic şi psihic capabil
de a efectua salturi cu paraşuta. Ochelarii sau lentilele de contact trebuie/nu
trebuie să fie purtate.
Nume şi prenume medic:

Semnătura şi ştampila medic:

Data semnării:

Notă pentru paraşutist.
Paraşutiştii trebuie să aibă stare de sănătate bună şi nu ar trebui să fie
supraponderali. Nici unei persoane sub 16 ani nu trebuie să i se permită să
participe la salturi cu paraşuta sau să înceapă pregătirea pentru obţinerea
licenţei de paraşutist. Nici o persoană peste 55 de ani nu este acceptată, în mod
normal, la primul salt cu paraşuta. Excepţie fac persoanele care deţin o
experienţă anterioară asemănătoare sau care dovedesc o stare de sănătate
foarte bună.
La fel ca şi condiţiile de mai sus, următoarele afecţiuni pot cauza probleme
medicale paraşutiştilor şi dacă aţi suferit vreodată de oricare din ele, trebuie să
menţionaţi aceste aspecte medicului care certifică prezenta declaraţie:
probleme ale coloanei vertebrale, artrite sau entorse severe, bronşită cronică,
astm, febră reumatică, pneumotorax, boli ale ficatului, boli ale rinichilor, tiroidă,
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tulburări sau alte afecţiuni ale glandelor suprarenale, boli cronice ale urechilor
sau sinusurilor, orice stare de sănătate care necesită tratament medicamentos,
anemie, donare de sânge recentă.
Dacă porţi ochelari, aceştia trebuie bine siguranţaţi în timpul saltului cu
paraşuta. Dacă sunt folosite lentile de contact vor fi utilizaţi şi ochelari de
protecţie. Pentru saltul cu paraşuta, vederea corespunzătoare înseamnă
posibilitatea de a citi un număr de maşină de la 23 m.
Notă pentru medic.
Sănătatea cardiovasculară este importantă. Paraşutiştii efectuează coborâri
dintr-o aeronavă nepresurizată de la înălţimi de 600-4500m deasupra nivelului
mării fără oxigen suplimentar. La 4500m este o reducere de 40% a cantităţii de
oxigen disponibile. O tahicardie de 120-160bpm este întâlnită la paraşutiştii
experimentaţi, în timp ce o tahicardie de 200bpm nu este neobişnuită la
începători, tahicardia poate apărea în acelaşi timp cu hipoxia relativă şi efortul
fizic considerabil.
Este necesară o condiţie fizică bună. Paraşutistul trebuie să fie capabil să
utilizeze echipamentul cu oricare mână şi trebuie să fie capabil să tragă o masă
de 13 kg cu oricare mană în orice direcţie. În timpul deschiderii paraşutei apare
o decelerare bruscă, de obicei în jur de 4g, dar ocazional poate atinge şi 15g.
Impactul la aterizare implică, de obicei, o viteză de coborâre echivalentă cu
săritul de pe un zid înalt de 1,2m cu o viteză orizontală între 0 şi 24 km/h. Rănile
deja existente ale coloanei vertebrale sau ale articulaţiilor pot fi agravate.
Obezitatea creşte riscul rănirii membrelor inferioare sau a coloanei vertebrale.
Este necesară o acuitate vizuală de cel puţin 6/12 (după corectarea cu
ochelari de vedere sau lentile de contact). Este acceptată persoana care nu
vede cu un ochi în cazul în care celălalt ochi are un câmp vizual integral şi dacă
este acomodat cu vederea cu un singur ochi. Afecţiunile urechii medii sau ale
sinusurilor pot cauza probleme ca urmare a schimbării rapide a presiunii aerului.
Viteza de coborâre în timpul căderii libere poate depăşii 180de km/h. Viteza de
coborâre cu paraşuta deschisă poate depăşi 18 km/h. Este necesară o
coordonare periferică normală, dar aceasta poate fi împiedicată de tulburări ale
sistemului nervos sau ale sistemului vascular periferic. La primele salturi,
paraşutistul este răspunzător, în principal, de propria siguranţă, dar trebuie să
acţioneze în aşa fel în cât să cu cauzeze pericole pentru ceilalţi participanţi la
activitatea de salt cu paraşuta. După efectuarea pregătirilor necesare,
paraşutistul poate avea responsabilitatea pentru siguranţa altor elevi paraşutişti,
doar dacă este fizic şi psihic apt să îşi îndeplinească responsabilităţile.
O persoană, în mod normal, nu este considerată aptă pentru operaţiunile de
salt cu paraşuta în următoarele situaţii: dacă se află într-o stare ce poate
conduce la pierderea cunoştinţei, alterarea stării de conştienţă sau a
concentrării, dacă există stări permanente sau recurente de slăbiciune sau
dislocare ale membrelor sau ale umerilor (cu excepţia cazului în care au fost
corectate prin operaţii chirurgicale), dacă se află sub tratament cu medicamente
sedative sau cu efecte adverse psihotrope, dacă are istoric de boală cardiacă
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ischemică, de hipertensiune necontrolată, de orice altă boală cardiacă sau
respiratorie, de boală cerebrovasculară, de epilepsie, de diabet, de boli mentale,
dependenţă de droguri, dependenţă de alcool, de boli ale sistemului nervos
central.
Aceste note nu sunt exhaustive.
Valabilitatea: Certificarea medicală are valabilitate 2 ani, cu condiţia informării
medicului care a efectuat certificare şi a autorităţii de certificare de către titular
în cazul în care intervin modificări în starea de sănătate.
ANEXA Nr. 2
Declaraţie pe propria răspundere cu privire la starea de sănătate
(pentru deţinători de licenţe emise în alte state)
Annex 2: Statement of honour as regards to the health condition
(applicable to owners of licenses issued by other States)
Declar prin prezenta că sunt apt din punct de vedere medical să practic
activităţi de zbor/salt cu paraşuta, că mă voi supune unor controale medicale
periodice şi nu voi practica activităţile menţionate în eventualele perioade în
care voi suferi de afecţiuni medicale incompatibile cu acestea. De asemenea,
nu mă voi implica, sub nici o formă, în activităţi de zbor/salt cu paraşuta în
eventualele perioade în care mă voi afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
substanţelor cu efect psihoactiv (produse sau substanţe stupefiante ori
medicamente
cu
efecte
similare
acestora).
I hereby declare that I am medically fit to perform parachute activities, that I will
submit to periodic medical checks and that I will not perform such activities in
any period I suffer from medical conditions incompatible with them. Also, I will
not get involved in any way in parachute activities in any period in which I am
under the influence of alcohol or psychoactive substances (narcotics or drugs
with similar effects).
Declar în continuare că, în cazul contactării sau suspectării de vreo afecţiune
ce poate afecta activitatea de zbor/salt cu paraşuta sau în cazul deteriorării stării
de sănătate sau în cazul confirmării unei sarcini (a stării femeii gravide), voi
înceta
salturile
cu
paraşuta.
I hereby declare that in case I suspect or have contacted any medical condition
that can affect parachute activities, in case my health condition deteriorates or
in case I have pregnancy confirmation, I will cease any parachute activities.
Nume
şi
Name and surname:
Greutatea:
Persons’ weight:

prenume: Data
Date of birth:

naşterii: Licenţă
Licence no.:

Înălţime:
Persons’ height:
Semnătura:
Signature:

Data:
Date:
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nr.:

În
cazul
persoanelor
care
For persons who have not turned 18:
Numele
şi
prenumele Semnătura:
părintelui/tutorelui
legal Signature:
Name and surname of
the
parent/legal tutor
Numele
şi
prenumele Semnătura:
părintelui/tutorelui
legal Signature:
Name and surname of
the
parent/legal tutor

nu

au

împlinit

18

ani:

Data:
Date:

Data:
Date:

Această declaraţie a fost completată şi semnată în faţa mea/noastră
(reprezentant OPA şi/sau instructor desemnat conform art. 9.3.2(2)(b)):
This statement was completed and signed in front of me/us (OPA representative
and/or designated instructor i.a.w. the provisions of art. 9.3.2(2)(b)):
Nume şi prenume
Name and surname
..........
..........

BI / CI seria şi numărul
Personal ID no.
..........
..........
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Semnătură
Signature
..........
..........

