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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 897/2017 din 17 iulie 2017 
 

Ordinul nr. 897/2017 pentru aprobarea Reglementării 
aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea 
paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării 
aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea 

personalului aeronautic navigant paraşutist"   
 

În vigoare de la 08 noiembrie 2017 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 08 august 2017. Nu există 
modificări până la 08 noiembrie 2017. 

 
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 
privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 4 alin. (1) pct. 25 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   (1) Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-
CP "Certificarea paraşutelor", prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin.   
   (2) Pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului 
ordin, privilegiile privind pliajul paraşutelor de salvare şi de rezervă prevăzute 
de către Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN P 
"Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", aprobată prin 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 88/2017, denumită în continuare RACR-
LPAN P, se exercită şi de către paraşutiştii deţinători ai calificării de 
instructor.   
   Art. 2. -   Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LPAN P 
"Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", aprobată prin 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 88/2017, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 138 şi 138 bis din 23 februarie 2017, se modifică după 
cum urmează:   
   1. La articolul 7 punctul 7.2 subpunctul 7.2.2, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
    " (2) Dacă solicitantul revalidării autorizaţiilor menţionate la art. 7.2.2 (1) (b), 
(c), (e), (f) şi (h) nu îndeplineşte condiţiile specifice respective, trebuie să 
susţină o verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform 
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prevederilor capitolului 8, efectuată în ultimele 60 zile faţă de data expirării 
valabilităţii autorizaţiei/autorizaţiilor deţinute."   
   2. La articolul 10 punctul 10.7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:   
    " (3) Paraşutele trebuie să fie în stare de navigabilitate, cu documentele 
doveditoare în termen de valabilitate. Documentele de navigabilitate ale 
paraşutelor utilizate de elevi în cadrul cursului de obţinere a licenţei Ro/A 
trebuie să ateste efectuarea inspecţiei în salt în cadrul procedurii de certificare 
a paraşutelor."   
   3. Articolul 2.5 (2)(b), articolul 4.1.4 (1) (c), articolul 4.1.4 (2) (d), articolul 
4.1.6.2 (1) (a) (iii), articolul 4.1.6.2 (1) (b) (iii), articolul 4.2.2 (1) (c), articolul 
7.1.2, articolul 7.2.2 (1) (a) şi articolul 7.3.3 (2) (a) se abrogă.   
   Art. 3. -   Prevederile art. 2 pct. 3 se aplică la 12 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului ordin.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, şi intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.   
 

   

 

Ministrul 
transporturilor, 

Alexandru-Răzvan 
Cuc 

 

 
    Bucureşti, 17 iulie 2017.   
    Nr. 897.   
 

ANEXĂ    
 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ  
RACR-CP "Certificarea paraşutelor"   
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