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Anexa 11 – Cerere certificare parașutist 
 
 
 
 
Număr de înregistrare la solicitant 

 
 
Director autoritatea de 
certificare/entitatea calificată 

 
 
 
Şef serviciu certificare  

 

 

1 Examinare solicitată TEORETICĂ*  PRACTICĂ*  

 

2 Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule) 

Nume   Prenume  

C.N.P.  E-mail  

Adresă  Telefon  

Număr Licenţă  Eliberată de  

Certificat Medical  Clasa : Valabil până la  

 

3 Calificări / Autorizaţii solicitate* deţinute* 

 

Dată expirare  

valabilitate 

Procedeu de certificare 
aplicabil 

(obţinere/revalidare/reînnoire/ 

          creditare/conversie) 

Licenţă de paraşutist categoria Ro     

Licenţă de paraşutist categoria A     

Licenţă de paraşutist categoria B     

Licenţă de paraşutist categoria C     

Licenţă de paraşutist categoria D     

Calificare superioară – instructor     

Calificare superioară – recepţie şi control     

Calificare superioară – încercător     

Autorizaţie specifică plior paraşută rezervă/salvare     

Autorizaţie specifică lansare din turn     

Autorizaţie specifică salt cu paraşuta rotundă     

Autorizaţie specifică TANDEM     

Autorizaţie specifică instructor SL     

Autorizaţie specifică instructor IAD     

Autorizaţie specifică instructor AFF     

Autorizaţie specifică instructor turn     

 

4 Experienţă de zbor/salt deţinută la data depunerii cererii       Număr salturi  / Timp cădere liberă 

Totală carieră                                        / 

Totală în ultimele 24 de luni                                         / 

Ca instructor în ultimele 24 de luni                                        / 

Ca recepţioner în ultimele 24 de  luni                                                                                                                       /       ------------- 

Ca încercător în ultimele 24 de luni                                        /       ------------- 

Salturi cu gama acrobatică în ultimele 24 de luni                                         / 

Formaţie LRCL în ultimele 24 de luni                                        / 

Formaţie LRC în ultimele 24 de luni                                        /       ------------- 

Pliaje paraşuta de rezervă/salvare în ultimele 24 de luni                                        /       ------------- 

Lansări din turnul de paraşutism în ultimele 24 de luni                                        /       -------------- 

Salturi cu paraşuta rotundă (clasică) în ultimele 24 de luni                                        / 

TANDEM în ultimele 12 luni / în ultimele 120 de zile                     /                   /                     / 

Ca instructor SL - elevi lansaţi în ultimele 12 luni                                        /      ---------------  

Ca instructor IAD - elevi lansaţi în ultimele 12 luni                                        /      ---------------- 

Ca instructor  AFF în ultimele 12 luni                                        / 

Ca instructor TURN -  paraşutişti lansaţi în ultimele 24 de luni                                        /      --------------- 

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

CERERE CERTIFICARE PARAŞUTIST 
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5 Pregătire teoretică deţinută Ore pregătire / Curs 
Perioadă desfăşurare  

de la    /     la 
Organizator / Desfăşurat la 

Curs (program) pentru obţinere licenţă/calificare 
superioară     

 
 

 

Program creditare obţinere licenţă / calificare 
superioară /autorizaţie specifică 

 
 

 

Program de reîmprospătare pentru reînnoire 
licenţă/calificare superioară 

 
 

 

Curs (program) pentru obţinere autorizaţie 
specifică  

 
 

 

Program de reîmprospătare pentru revalidare 
autorizaţie specifică TANDEM / AFF  

 
 

 

Program de reîmprospătare pentru reînnoire 
autorizaţie specifică de TANDEM / AFF 

 
 

 

Program pentru conversia licenţei / calificării 
superioare / autorizaţiei specifice 

 
 

 

 

6 Pregătire practică deţinută 
Nr. salturi (pliaje) /  

Curs 

Perioadă desfăşurare  

de la    /        la 
Organizator / Desfăşurat la 

Curs (program) pentru obţinere licenţă / 
calificare superioară 

 

 
 

 

Program creditare obţinere licenţă / calificare 
superioară / autorizaţie specifică 

 

 
 

 

Program practic pentru reînnoire licenţă / 
calificare superioară   

 
 

 

Curs (program) pentru obţinere autorizaţie 
specifică 

 
 

 

Program practic pentru reînnoire autorizaţie 
specifică 

 

 
 

 

Program practic pentru conversia licenţei / 
calificării superioare / autorizaţiei specifice  

 

 
 

  

 

7 Documente anexate la cerere*  

a Buletinul sau Cartea de Identitate – în copie   

b Certificatele de absolvire/reînnoire/creditare/conversie -pregătire teoretică / practică – în copie    

c Certificatul de aptitudine medicală – în copie    

d Programul de reînnoire licenţă/calificare superioară/autorizaţie specifică  

e Carnet zbor/salt cu activitatea practică efectuată – în copie  

f Licenţa deţinută (după caz) – în copie   

g Declaraţie notarială (consimţământ) – după caz  

h Alte documente relevante (după caz)  

i Chitanţa sau Ordinul de plată a tarifelor de examinare teoretică / practică – în copie   

j 1fotografie color 2/3 cm, numai pentru cazul obţinerii licenţei de paraşutist  
 

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

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

REZERVAT PENTRU AUTORITATE 

Şef Serviciu Certificare: APROB    EXAMINAREA* 

TEORETICĂ (T)  PRACTICĂ (P)  pentru: 

Obţinere 1 Licenţă de paraşutist cat. Ro  Autorizaţie specifică plior rezervă/salvare  

Revalidare 2 Licenţă de paraşutist cat. A  Autorizaţie specific lansare din turn  

Reînnoire 3 Licenţă de paraşutist cat. B  Autorizaţie specifică salt cu paraşuta rotundă  

Creditare 4 Licenţă de paraşutist cat. C  Autorizaţie specifică TANDEM  

Conversie 5 Licenţă de paraşutist cat. D  Autorizaţie specifică instructor SL  

 Calificare superioară instructor  Autorizaţie specifică instructor IAD  

Calificare superioară recepţie şi control  Autorizaţie specifică instructor AFF  

Calificare superioară încercător  Autorizaţie specifică instructor turn  

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

Neconformităţi: Rezolvate 

 

 


