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Număr de înregistrare  

 
 
 
 
Director autoritatea de certificare 

 
 
 
 
Şef serviciu certificare  

 

, 

1 Certificare solicitată        Iniţială  
Prelungire             

CN 
 

După reparaţie 
       majoră 

 Conversie  
 
 

2 Inspecție solicitată La sol  În salt  
 
 

3 Detalii despre solicitant (se completează cu majuscule) 

Nume şi prenume  

 

4 Echipament Tip/model 
Serie de 
fabricație 

     Anul 
fabricației 

CN (nr. şi data 
valabilitate) 

Atestat 

 
Paraşuta principală 

     

 
Paraşuta de rezervă/salvare 

     

 
Capotă + sistem de suspensie 

     

 
Sistem de suspensie pasager 

     

 

  5  Locul inspecţiei  Data  

 

6 Detalierea inspecţiei de navigabilitate  

Notări folosite de inspectorul de 
navigabilitate 

C - corespunzător N - necorespunzător NA - neaplicabil 

Inspecţia de navigabilitate la sol Notare 
Semnătura 

inspectorului 

I Analiza documentelor însoţitoare 

 

a Verificare efectuare lucrări de întreţinere şi reparaţii   

b Aplicare buletine service  

c Directive şi dispoziţii de navigabilitate  

d Alte înregistrări de utilizare, după caz  

II Control tehnic oficial la sol: verificare componente   

a Voalura  

b Suspante, comenzi de pilotare  

c Container (capota)  

d Sistem de suspensie (al paraşutistului şi, după caz, al pasagerului)    

e Chingi portsuspante cu sistem de largare  

f Componente metalice  

g Extractoare  

h Husă voalură  

i Comenzi deschidere  

    

7 Rezultatul inspecției:                                                                         Admis                                 Respins  

Observaţii: 

 

 

 

8 Inspector de navigabilitate  

Nume şi prenume  Semnătură  

Tip şi nr. licenţă  

RAPORT DE INSPECŢIE DE NAVIGABILITATE PENTRU PARAȘUTE 
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9 Detalii despre inspecţia de navigabilitate în salt 

Data executării saltului 
 

Înălţimea de salt 
 

Inspecţia de navigabilitate în salt Notare 
Semnătura 

inspectorului 

I Verificarea parametrilor în salt 

 

a 
Procesul de deschidere (extragere comanda manuală, funcţionare comandă 
automată  

 

b Deschiderea paraşutei  

c Şocul la deschidere  

d Intrarea paraşutei în sarcină   

II Manevrabilitate şi performanţe   

a Rotiri din planare totală  

b Rotiri din bracări de 25%, 50%, 75%  

c Bracări 100%  

d Comportare paraşută la aterizare  

III Verificări după salt   

a Starea tehnică a paraşutei  

    

10 Rezultatul inspecției:                                                                             Admis                             Respins  

Observaţii: 

 

 

 

11 Inspector de navigabilitate  

Nume şi prenume 
 

Semnătură 
 

Tip şi nr. licenţă 
 

 

12 CONCLUZII 

Paraşuta îndeplineşte condiţiile de navigabilitate aplicabile. 

Valabilitatea Certificatului de navigabilitate este de la __________________ până la___________________    

 

 

13 
Deţinător:     
(numele se completează cu majuscule) 

 

Am luat la cunoştinţă de rezultatul inspecţiei și declar că îmi asum întreaga responsabilitate, în conformitate cu 
legislaţia română în vigoare, asupra păstrării conformităţii paraşutei precum şi pentru menţinerea stării de 
navigabilitate a acesteia. În cazul modificării situaţiei paraşutei mă oblig să informez imediat autoritatea de 
certificare. 

 

              Data :                                       Semnătura : 
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