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ANEXA 8

______________________________________________________________________________________

Solicitare pentru validarea documentelor de admisibilitate la salt emise de
autorităţi competente ale altor state
Application for parachute documents validation

John Doe
Numele solicitantului ………………………………………………………………………………
Applicant’s name

+40-712111111
john.doe@john.ro
Telefon ……………….............…..e-mail …………………………………………………………
Phone no.

RO1111111111 emis de ..............…………………….
ROMANIAN AUTORITHY
Document de admisibilitate la salt nr. …………………
Parachute document no.

issued by:

Pentru paraşută principală /paraşută de rezervă / container / sistem de suspensie pasager
For main canopy / reserve canopy / container & harness / passenger harness
Altele / Other .......................................................................................................................

dd.mm.YYYY
Valabil până la ………………...........…........……
Valid until

Locul efectuării verificării în scopul validării

Strejnic, Ploiesti, Romania
………………………………………………...

Documents checked at (location)

dd.mm.YYYY
Data efectuării validării ………………………
Date of validation

Valabilitatea este 15 zile de la data înscrisă, fără a depăşi valabilitatea acordată de emitent
Valid 15 days, including the date of validation, max the document validity

1
Numărul de solicitări de validare efectuate anterior în anul curent ………………………
Previous validation requests in the current year

Strejnic, Ploiesti, Romania
Locul desfăşurării activităţii …………………………………............……………………………...
Drop zone

dd.mm.YYYY
Semnătura ……………...........………………………. Data …………..............…………………
Signature

Date

Prezenta cerere va fi completată de solicitant cu scris de mână şi transmisă la:
This application must be filled-in by hand and sent to:

______________________________________________________________________
info@epc2019.ro
adresa de e-mail a autorității de certificare/entității calificate

Solicitantul trebuie să prezinte, personalului desemnat de autoritatea de certificare/
entitatea calificată să efectueze verificarea, următoarele documente în original:
Next documents have to be presented in original to the personnel designated by the certification authority/
qualified entity :

-

Act de identitate;
Identification document

-

Documente de admisibilitate la salt
Parachute documents
Formular F-CP-08
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