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Număr de înregistrare la autoritatea de 
certificare 

 
 
 
 
 
 
Director autoritate de certificare 

 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu Certificare  

 
 
 

 
 

1 Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule) 

Numele şi prenumele  Semnătura   

Număr licenţă    Data expirării valabilităţii licenţei   

 

2 Examinat teoretic/practic pentru 

Calificarea Obţinere Creditare Revalidare Reînnoire Conversie 

Tehnician clasa a II-a 
     

Tehnician clasa I      

 

3 Detalii despre examinarea teoretică 

DISCIPLINĂ Rezultat 
% 

Data Nume examinator Semnătură 

1 
Legislaţie aeronautică şi reglementări 

 

    

2 
Cunoaşterea paraşutei 

 
    

3 
Metode şi proceduri de întreţinere şi 
reparaţii paraşute 

    

 

Rezultatul examinării teoretice: ADMIS  RESPINS  
      

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

4 Detalii despre prima reexaminare teoretică 

DISCIPLINĂ Rezultat % Dată Nume examinator Semnătură 

1      

2      

 

Rezultatul reexaminării teoretice: ADMIS  RESPINS  
 

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

5 Detalii despre a doua reexaminare teoretică 

DISCIPLINĂ Rezultat % Dată Nume examinator Semnătură 

1      

2      

 

Rezultatul reexaminării teoretice: ADMIS  RESPINS  
 

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

            Formular F-CP-15 

RAPORT EXAMINARE TEHNICIAN 
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TEST DE ÎNDEMÂNARE  EXAMINARE  
VERIFICARE COMPETENȚĂ  REEXAMINARE  
 

1 Date despre examinarea practică 

Data efectuării   Unitatea de întreţinere  

Categoria de paraşută  Tip/Model  

Pliaj  Reparaţie minoră  Reparaţie majoră  

 

2 Detalierea examinării practice 

 Notările folosite de examinator                                  
A - admis R - respins NA - neaplicabil --- - neefectuat 

MANEVRE / PROCEDURI VERIFICATE DE EXAMINATOR (E) Notare 
Semnătura 

examinatorului  (E)  

PLIAJUL PARAŞUTEI 

 

a Verificarea documentelor paraşutei  

b Asamblare componente/montare AAD  

c Efectuarea controlului vizual al componentelor  

d Verificarea descurcării   

e Blocare comenzi  

f Plierea voalurii  

g Introducerea suspantelor  

h Închiderea capotei  

i Pliajul extractoarei / drogue-ului / comenzii automate  

j Deschidere/închidere AAD      

k Completare documente  

REPARAŢII MINORE 

 

a Aplicare petic    

b Completat-reparat cusături (voalură, husă, suspante, chingi, extractoare, drogue, capotă)  

c Fixare-prindere tuburi flexibile  

d Schimbat benzi velcro  

e Schimbat mâneraşe comenzi pilotare  

f Înlocuit ocheţi / soft-linkuri / comenzi de largare / comenzi deschidere  

g Schimbat conectori / extractoare / slider  

h Ajustat comenzi pilotare la paraşuta principală       

i Înlocuire suspantă / comenzi de  pilotare la paraşuta principală  

j Înlocuire şaibă luvers capotă/piese de rigidizare  

k Înlocuit piese textile pe capotă (clape, buzunare BOC)  

l Alte reparaţii (redimensionare suport chingi picior) la sistem suspensie  

m Coaseri manuale  

REPARAŢII MAJORE 

 

a Înlocuire panou parţial (petice de dimensiuni mari)    

b Înlocuire panou integral  

c Reparat travee  

d Reparat punct fixare paraşuta extractoare (paraşuta principală)  

e Înlocuire suspante la paraşuta de rezervă sau salvare  

f Înlocuit chingi principale / piept la sistemul de suspensie  

g Modificare chingi principale / picior la sistemul de suspensie  

h Înlocuit piese metalice la sistemul de suspensie       

i Reparaţii la paraşuta de rezervă (husa molar şi extractoarea)  

j Montare buzunare aparat AAD pe capotă  

k Alte reparații  
 

3 Observaţiile examinatorului (dacă este cazul) 

 

 
 

4 Detalii despre examinator (E) 

Nume şi prenume examinator  Semnătura E  

Număr Licenţă E   Data expirării valabilităţii licenţei  

 

Rezultatul examinării practice: ADMIS  RESPINS   
 
 

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

RAPORT EXAMINARE PRACTICĂ TEHNICIAN 


