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Număr de înregistrare la solicitant 

 
 
 
 
 
Director autoritatea de certificare 

 
 
 
 
 
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  

Licenţa tehnician clasa:   Valabilă până la  

 

3 Calificări / Autorizaţii solicitate*    deţinute* 

Dată 
expirare 

valabilitate 

Procedeu de certificare       
aplicabil 

(obţinere/revalidare/reînnoire    
/creditare/conversie) 

Licenţă de personal tehnic de întreținere 
și reparații parașute clasa I 

    

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

    

Examinator personal tehnic  de 
întreținere şi reparații parașute  

    

 

4 
Experienţă de personal tehnic de întreținere și reparații 

parașute deţinută la data depunerii cererii  

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

Reparaţii totale carieră / 

Reparaţii totale în ultimele 24 de luni / 

Reparaţii totale în ultimele 36 de luni (pentru examinatori) / 

Pliaje totale paraşuta de rezervă/salvare / 

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

 

5 Pregătire teoretică deţinută 
Ore 

pregătire 

Perioadă desfăşurare  

de la  /  la 

Organizator / 
Desfăşurat la 

Program pentru obţinerea / creditarea / 
reînnoirea / conversia licenţei de personal 
tehnic de întreținere și reparații parașute  

   

Seminar de reîmprospătare cunoştinţe 
   

Curs de pregătire efectuat la un producător 

de paraşute  

   

 

6 Pregătire practică deţinută 
Ore pregătire / 
reparaţii / pliaje 

Perioadă desfăşurare 
de la   /  la 

Organizator / 
Desfăşurat la 

Program pentru obţinerea / creditarea / 
reînnoirea / conversia licenţei de personal 
tehnic de întreținere și reparații parașute 

 

 
 

 

Curs de pregătire efectuat la un producător 

de paraşute  

 

 
 

 

CERERE DE CERTIFICARE PERSONAL TEHNIC  DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
PARAȘUTE 
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7 Documente anexate la cerere*  

a Document de Identitate – în copie   

b Certificatul de pregătire teoretică / practică pentru obţinere/reînnoire/creditare/conversie -– în copie    

c Programul de reînnoire licenţă/calificare   

d Carnet de evidenţă a activităţii tehnicianului de paraşute (cu activitatea efectuată) – în copie  

e Licenţa deţinută (după caz) – în copie   

f Alte documente relevante (după caz)  

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

h O fotografie color 3/4 (numai în cazul obţinerii licenţei)   
 

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

               

 

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

 
 
 
Indicaţii de completare: 

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

necompletată.  

 

 

REZERVAT PENTRU AUTORITATEA DE CERTIFICARE 

Şef Serviciu Certificare: APROB    EXAMINAREA* 

TEORETICĂ (T)  PRACTICĂ (P)  pentru: 

Obţinere 1 Certificare personal tehnic  de întreținere 
și reparații parașute clasa I 

 Autorizaţie EXAMINATOR pentru personal 
tehnic  de întreținere și reparații parașute 

 

Revalidare 2 

Reînnoire 3  
Certificare personal tehnic  de întreținere 
și reparații parașute clasa a II-a 

 Neconformităţi: Rezolvate 

Creditare 4 

Conversie 5  

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:  
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