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Proiect de 

REGULAMENT (UE) nr. …/… AL COMISIEI 

din […] 

de stabilire a normelor detaliate privind calificarea membrilor echipajului de cabină 
implicaţi în operaţiuni comerciale şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. …/… al 

Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind personalul din aviaţia civilă, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al 

Consiliului 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,  

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei 
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a 
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE(1), în special 
articolul 8 alineatul (5),  

întrucât: 

(1) Principalul obiectiv al Regulamentului (CE) nr. 216/2008 este stabilirea şi menţinerea 
unui nivel unitar ridicat de siguranţă a aviaţiei civile în Europa. Acesta prevede 
mijloacele de realizare a acelui obiectiv şi a altor obiective din domeniul siguranţei 
aviaţiei civile.  

(2) Membrii echipajului de cabină implicaţi în operarea anumitor tipuri de aeronave 
trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale relevante prevăzute în anexa IV la 
Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În conformitate cu regulamentul respectiv, membrii 
echipajului de cabină trebuie să fie în permanenţă apţi şi competenţi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor lor legate de siguranţă; cei implicaţi în operaţiuni comerciale 
trebuie să deţină un atestat prevăzut iniţial în anexa III subpartea O litera (d) din OPS 
1 1005 conform Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 din 16 decembrie 1991 privind 
armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei 
civile2. 

(3) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 solicită Comisiei să adopte normele de punere în 
aplicare necesare licenţierii piloţilor, calificării membrilor echipajului de cabină şi 
evaluării aptitudinii medicale a acestora. Regulamentul (UE) nr. …/.. stabileşte aceste 
norme de punere în aplicare, cu excepţia aspectelor legate de calificarea şi atestatul de 

 
1 JO L 79, 13.3.2008, p. 1. 
2 JO L 373, 31.12.1991, p. 4. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 

(JO L 240, 7.9.2002, p. 1). 



RO 3   RO 

membru al echipajului de cabină aferent. În consecinţă, prezentul regulament modifică 
Regulamentul (UE) nr. …/… pentru a include aceste aspecte specifice. 

(4) Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca industria aeronautică 
şi administraţiile statelor membre să se adapteze la noul cadrul de reglementare şi să se 
recunoască, în anumite condiţii, valabilitatea atestatelor de formare în domeniul 
siguranţei eliberate membrilor echipajului de cabină anterior intrării în vigoare a 
prezentului regulament. 

(5) Pentru a asigura o tranziţie uşoară şi un nivel unitar ridicat de siguranţă a aviaţiei civile 
în Uniune, măsurile de punere în aplicare trebuie să reflecte stadiul actual al 
tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici şi progresele ştiinţifice şi tehnice în 
domeniul formării membrilor echipajelor de aviaţie. Prin urmare, ar trebui avute în 
vedere Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 din 16 decembrie 1991 privind armonizarea 
cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile, cerinţele 
tehnice şi procedurile administrative convenite de Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale (denumită în continuare „OACI”) şi de Autorităţile Aeronautice 
Comune europene până la 30 iunie 2009, precum şi legislaţia în vigoare referitoare la 
un mediu naţional specific.  

(6) Măsurile specificate în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 vizând atestatul 
de formare în domeniul de siguranţei a membrilor echipajului de cabină se elimină în 
conformitate cu articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. 
Măsurile adoptate prin prezentul regulament trebuie considerate a fi măsurile 
corespunzătoare.  

(7) Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (denumită în continuare „agenţia”) a 
elaborat un proiect de norme de punere în aplicare, pe care l-a înaintat Comisiei sub 
forma unui aviz, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 216/2008.  

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului 
instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.  

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. …/.. al Comisiei se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1, se adaugă următorul alineat: 

„6. condiţiile pentru eliberarea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea 
sau revocarea atestatelor de membru al echipajului de cabină, precum şi 
privilegiile şi responsabilităţile titularilor de atestate de membru al echipajului 
de cabină.” 

2. La articolul 2, se adaugă următorul alineat: 

„(11) „Membru al echipajului de cabină” înseamnă un membru al echipajului 
calificat corespunzător, altul decât membri echipajului de zbor sau ai echipei 
tehnice, care este însărcinat de către un operator cu îndeplinirea atribuţiilor 
legate de siguranţa pasagerilor şi a zborului în timpul operaţiunilor.” 
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3. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 9b 

Calificarea membrilor echipajului de cabină şi atestatul aferent 

1. Membrii echipajului de cabină implicaţi în operaţiunile comerciale ale 
aeronavelor specificate la articolul 1 alineatul (1) literele (b) şi (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt calificaţi şi deţin atestatul aferent în 
conformitate cu cerinţele tehnice şi procedurile administrative prevăzute în 
anexa V.  

2. Membrii echipajului de cabină care deţin, la momentul intrării în vigoare a 
prezentului regulament, un atestat de formare în domeniul siguranţei eliberat în 
conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3922/913 al Consiliului (denumit în 
continuare EU-OPS): 

(a) sunt consideraţi a fi în conformitate cu acest regulament dacă îndeplinesc 
cerinţele aplicabile privind formarea, verificarea şi experienţa recentă din 
EU-OPS sau 

(b) dacă nu îndeplinesc cerinţele aplicabile privind formarea, verificarea şi 
experienţa recentă din EU-OPS, absolvesc toate cursurile de formare şi 
verificările necesare înainte de a fi consideraţi în conformitate cu acest 
regulament sau 

(c) dacă nu au operat în cadrul operaţiunilor comerciale cu avioane timp de 
mai mult de 5 ani, absolvesc cursul de formare iniţială şi promovează 
examenul aferent conform cerinţelor din anexa V înainte de a fi 
consideraţi în conformitate cu acest regulament. 

3. Statele membre înlocuiesc atestatele de formare în domeniul siguranţei, 
eliberate în conformitate cu EU-OPS, cu atestate de membru al echipajului de 
cabină în formatul stabilit în partea AR nu mai târziu de 8 aprilie 2017. 

4. Membrii echipajului de cabină implicaţi în operaţiunile comerciale cu 
elicoptere în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament: 

(a) sunt consideraţi a fi în conformitate cu cerinţele privind formarea iniţială 
din anexa V dacă respectă dispoziţiile aplicabile privind formarea, 
verificarea şi experienţa recentă din cerinţele aeronautice comune pentru 
transportul aerian comercial cu elicoptere sau 

(b) dacă nu îndeplinesc cerinţele aplicabile privind formarea, verificarea şi 
experienţa recentă, absolvesc toate cursurile de formare şi verificările 
necesare pentru operarea pe elicopter(e), cu excepţia formării iniţiale, 
înainte de a fi consideraţi în conformitate cu prezentul regulament sau 

(c) dacă nu au operat în operaţiunile comerciale cu elicoptere timp de mai 
mult de 5 ani, absolvesc cursul de formare iniţială şi promovează 
examenul aferent conform cerinţelor din anexa V înainte de a fi 
consideraţi în conformitate cu prezentul regulament.  

 
3 JO L 373, 31.12.1991, p. 4-8. 
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5. Statele membre eliberează atestate de membru al echipajului de cabină în 
formatul stabilit în partea AR tuturor membrilor echipajului de cabină implicaţi 
în operaţiuni comerciale cu elicoptere nu mai târziu de 8 aprilie 2013.  

4. Se introduce o nouă anexă V, astfel cum se menţionează în anexa la prezentul 
regulament. 

Articolul 2 

1. Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.  

Se aplică începând cu data de 8 aprilie 2012.  

2. Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot alege să nu aplice dispoziţiile de 
la CC.GEN.030 (Documentele şi evidenţa documentelor) din anexa V până la data de 
8 aprilie 2014.  

3. Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot alege să nu aplice dispoziţiile 
prezentului regulament pentru membrii echipajelor de cabină implicaţi în operaţiuni 
comerciale cu elicoptere până la data de 8 aprilie 2014.  

4. Atunci când un stat membru aplică dispoziţiile alineatelor (2) sau (3), acesta 
informează Comisia şi agenţia cu privire la aceasta. Notificarea prezintă motivele 
derogării, precum şi programul de punere în aplicare care cuprinde măsurile 
prevăzute şi calendarul asociat. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre.  

Adoptat la Bruxelles, […]  

 Pentru Comisie 
 […] 
 Preşedintele 



ANEXA V 
Calificarea echipajului de cabină implicat în operaţiuni de transport aerian comercial  

[PARTEA CC] 

CAPITOLUL GEN - CERINŢE GENERALE 

CC.GEN.001 Autoritatea competentă 

În sensul prezentului capitol, autoritatea competentă este autoritatea desemnată de statul membru în 
care o persoană solicită eliberarea unui atestat de membru al echipajului de cabină. 

CC.GEN.005 Domeniul de aplicare 

Acest capitol stabileşte cerinţele pentru eliberarea atestatelor de membru al echipajului de cabină şi 
condiţiile privind validitatea şi utilizarea acestora de către titulari. 

CC.GEN.015 Solicitarea unui atestat de membru al echipajului de cabină 

Solicitarea unui atestat de membru al echipajului de cabină se realizează în forma şi modul stabilite 
de autoritatea competentă.  

CC.GEN.020 Vârsta minimă 

Solicitantul unui atestat de membru al echipajului de cabină are vârsta de cel puţin 18 ani. 

CC.GEN.025 Privilegii şi condiţii 

(a) Privilegiile titularilor unui atestat de membru al echipajului de cabină sunt permisiunea de 
a acţiona ca membri ai echipajului de cabină în operaţiunile de transport aerian comercial 
ale aeronavelor specificate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Regulamentul 
(CE) nr. 216/2008. 

(b) Membrii echipajului de cabină îşi pot exercita privilegiile specificate la litera (a) numai 
dacă: 

(1) deţin un atestat de membru al echipajului de cabină valabil în conformitate cu 
CC.CCA.105 şi 

(2) îndeplinesc cerinţele de la CC.GEN.030, CC.TRA.225 şi cerinţele aplicabile din 
partea MED. 

CC.GEN.030 Documentele şi evidenţa documentelor 

(a) Pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele aplicabile specificate la CC.GEN.025 litera (b), 
fiecare titular trebuie să păstreze şi să prezinte la cerere o evidenţă a cursurilor de formare 
şi a verificărilor relevante pentru calificarea (calificările) sa (sale) specifică (specifice) 
tipului sau modelului de aeronavă, cu excepţia cazului în care operatorul la care este 
angajat ţine o astfel de evidenţă şi o poate pune imediat la dispoziţia unei autorităţi sau a 
titularului la cerere. 

(b) Când exercită privilegiile asociate, titularii au asupra lor atestatul de membru al echipajului 
de cabină şi lista cu calificarea (calificările) sa (sale) specifică (specifice) tipului sau 
modelului de aeronavă furnizată de operatorul (operatorii) la care sunt angajaţi.  

CAPITOLUL CCA - CERINŢE SPECIFICE PRIVIND ATESTATUL DE MEMBRU AL 
ECHIPAJULUI DE CABINĂ 
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CC.CCA.100 Eliberarea atestatului de membru al echipajului de cabină 

(a) Atestatele de membru al echipajului de cabină se eliberează numai solicitanţilor care au 
trecut examenul ulterior absolvirii cursului de formare iniţială conform acestei părţi. 

(b) Atestatul de membru al echipajului de cabină se eliberează în conformitate cu AR.CC.200: 

(1) de către autoritatea competentă sau  

(2) de către o organizaţie autorizată în acest sens de autoritatea competentă.  

CC.CCA.105 Valabilitatea atestatului de membru al echipajului de cabină 

Atestatul de membru al echipajului de cabină se eliberează pe o perioadă nelimitată şi rămâne 
valabil cu excepţia cazurilor în care: 

(a) este suspendat sau revocat de către autoritatea competentă sau 

(b) titularul acestuia nu şi-a exercitat privilegiile asociate în timpul celor 60 de luni anterioare 
pe cel puţin un tip de aeronavă.  

CC.CCA.110 Suspendarea şi revocarea atestatului de membru al echipajului de cabină 

(a) Dacă titularii nu îndeplinesc cerinţele din această parte, atestatul lor de membru al 
echipajului de cabină poate fi suspendat sau revocat de către autoritatea competentă în 
conformitate cu AR.GEN.355. 

(b) În cazul suspendării sau revocării atestatului lor de membru al echipajului de cabină de 
către autoritatea competentă, titularii: 

(1) sunt informaţi în scris cu privire la această decizie şi la dreptul lor de contestare în 
conformitate cu legislaţia naţională, 

(2) nu-şi exercită privilegiile acordate de atestatul lor de membru al echipajului de 
cabină, 

(3) informează fără întârziere nejustificată operatorul (operatorii) la care sunt angajaţi şi  

(4) returnează atestatul conform procedurii aplicabile stabilite de către autoritatea 
competentă. 

CAPITOLUL TRA - CERINŢE PRIVIND FORMAREA PENTRU SOLICITANŢII ŞI 
TITULARII ATESTATULUI DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI DE CABINĂ 

CC.TRA.215 Furnizarea cursurilor de formare  

Cursurile de formare cerute în această parte sunt: 

(a) furnizate de către organizaţii de formare sau de către operatori de transport aerian 
comercial autorizaţi în acest sens de autoritatea competentă, în conformitate cu 
AR.CC.200, 

(b) realizate de personal calificat în mod corespunzător pentru elementele de formare care 
trebuie tratate şi 

(c) derulate pe baza unui program de formare şi a unei programe documentate în autorizaţia 
organizaţiei. 

CC.TRA.220 Cursul de formare iniţială şi examinarea 

(a) Solicitanţii unui atestat de membru al echipajului de cabină absolvesc un curs de formare 
iniţială pentru a se familiariza cu mediul aviatic şi pentru a acumula suficiente cunoştinţe 
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generale şi competenţe de bază necesare în îndeplinirea atribuţiilor şi asumarea 
responsabilităţilor privind siguranţa pasagerilor şi a zborului în timpul operaţiunilor 
normale, anormale şi de urgenţă.  

(b) Programul cursului de formare iniţială tratează cel puţin elementele specificate în 
apendicele 1 la această parte. Acesta include formare teoretică şi practică.  

(c) Solicitanţii unui atestat de membru al echipajului de cabină susţin un examen care include 
toate elementele programului de formare specificate la litera (b), cu excepţia formării 
privind managementul resurselor echipajului (CRM), pentru a demonstra că au obţinut 
nivelul de cunoştinţe şi competenţe prevăzut la litera (a). 

CC.TRA.225 Calificarea (calificările) specifică (specifice) tipului sau modelului de aeronavă 

(a) Titularii unui atestat de membru al echipajului de cabină valabil operează pe o aeronavă 
numai dacă sunt calificaţi în conformitate cu cerinţele aplicabile din partea CAT.  

(b) Pentru a fi calificat pentru un tip sau model de aeronavă, titularul: 

(1) îndeplineşte cerinţele aplicabile privind formarea, verificarea şi valabilitatea, în 
funcţie de relevanţa pentru aeronava care urmează să fie operată:  

(i) formare specifică tipului de aeronavă, formare de conversie a operatorului şi de 
familiarizare, 

(ii) formare pentru diferenţe, 

(iii) formare periodică şi 

(2) a operat în decursul celor 6 luni anterioare pe respectivul tip de aeronavă sau a 
absolvit cursul de perfecţionare şi verificarea relevantă înainte de a opera din nou pe 
respectivul tip de aeronavă.  

Apendicele 1 la partea CC 

Cursul de formare iniţială şi examinarea 

PROGRAMUL DE FORMARE 

Programul cursului de formare iniţială cuprinde cel puţin următoarele: 

1. Cunoştinţe teoretice generale privind aviaţia şi reglementările în domeniul aviaţiei tratând 
toate elementele relevante pentru sarcinile şi responsabilităţile care le revin membrilor 
echipajului de cabină: 

1.1. cunoştinţe generale privind terminologia relevantă din domeniul aviaţiei, teoria 
zborului, distribuţia pasagerilor, zonele de operare, meteorologia şi efectele 
contaminării suprafeţei,  

1.2 reglementările în domeniul aviaţiei relevante pentru membrii echipajului de cabină şi 
rolul autorităţii competente,  

1.3 sarcinile şi responsabilităţile membrilor echipajului de cabină în timpul operaţiunilor 
şi nevoia de a reacţiona prompt şi eficient în situaţii de urgenţă,  

1.4 competenţe şi aptitudini fizice permanente pentru a-şi exercita funcţia de membru al 
echipajului de cabină, inclusiv în ceea ce priveşte limitarea timpului de zbor �i de 
serviciu �i cerinţele privind timpul de odihnă, 
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1.5 importanţa asigurării actualizării documentelor şi manualelor relevante, cu 
modificările furnizate de operator după caz,  

1.6 importanţa îndeplinirii de către membrii echipajului de cabină a sarcinilor în 
conformitate cu manualul de operaţiuni al operatorului,  

1.7 importanţa informării înainte de zbor a membrilor echipajului de cabină şi furnizarea 
informaţiilor despre siguranţă necesare pentru sarcinile lor specifice şi 

1.8 importanţa identificării situaţiilor în care membrii echipajului de cabină au 
autoritatea şi responsabilitatea de a iniţia evacuarea şi alte proceduri pentru situaţii de 
urgenţă. 

2. Comunicarea: 

În timpul formării, accentul se pune pe importanţa comunicării eficiente între membrii 
echipajului de cabină şi cei ai echipajul de zbor, inclusiv tehnicile de comunicare, limbajul 
comun şi terminologia.  

3. Curs introductiv privind factorii umani (HF) în aviaţie şi managementul resurselor 
echipajului (CRM)  

Acest curs este susţinut de cel puţin un instructor CRM pentru membrii echipajului de 
cabină. Elementele cursului de formare se tratează aprofundat şi includ cel puţin 
următoarele: 

3.1. Aspecte generale: factori umani în aviaţie, instrucţiuni generale privind principiile şi 
obiectivele CRM, performanţe şi limite umane; 

3.2. Aspecte relevante pentru fiecare membru al echipajului de cabină: percepţia 
personalităţii, eroarea umană şi fiabilitatea, atitudini şi comportament, autoevaluare; 
stresul şi managementul stresului; oboseala şi vigilenţa; asertivitatea; conştientizarea 
situaţiei, dobândirea şi prelucrarea informaţiilor. 

4. Relaţiile cu pasagerii şi supravegherea cabinei: 

4.1 importanţa distribuţiei corecte a locurilor în funcţie de masa şi starea de echilibru a 
avionului, categorii speciale de pasageri şi necesitatea instalării pasagerilor valizi 
lângă ieşirile nesupravegheate,  

4.2 norme privind stivuirea sigură a bagajelor şi a elementelor de serviciu în cabină şi 
riscul de a deveni un pericol pentru ocupanţii compartimentului pentru pasageri sau 
de a obstrucţiona sau deteriora echipamentul pentru situaţii de urgenţă sau ieşirile,  

4.3 consiliere privind recunoaşterea şi managementul relaţiilor cu pasagerii aflaţi sub 
influenţa alcoolului, a drogurilor sau cu comportament agresiv,  

4.4 măsuri ce urmează să fie luate la transportul animalelor vii în compartimentul pentru 
pasageri,  

4.5 responsabilităţi în caz de turbulenţe, inclusiv securizarea compartimentului pentru 
pasageri şi 

4.6 metode folosite pentru a motiva pasagerii şi pentru controlul mulţimii necesare 
pentru a accelera evacuarea în caz de urgenţă. 

5. Aspecte de medicină aeronautică şi primul ajutor: 

5.1 instructaj general privind aspecte de medicină aeronautică şi supravieţuire; 

RO 9   RO 



5.2 efectele fiziologice ale zborului, cu accent în special pe hipoxie şi cerinţele privind 
oxigenul; 

5.3 primul ajutor de bază, inclusiv tratarea cazurilor de:  

a. rău de avion,  

b. hiperventilare,  

c. arsuri,  

d. răni, 

e. pierdere a cunoştinţei şi 

f. fracturi şi afecţiuni ale ţesuturilor moi; 

5.4 situaţii de urgenţă medicală la bord şi metodele de prim ajutor asociate tratând cel 
puţin cazurile de:  

a. astm, 

b. stres şi reacţii alergice, 

c. şoc, 

d. diabet, 

e. sufocare, 

f. epilepsie, 

g. naştere, 

h. apoplexie şi 

i. atac de cord; 

5.5 utilizarea unui echipament adecvat, inclusiv oxigen pentru primul ajutor, truse de 
prim ajutor şi truse medicale de urgenţă şi conţinutul acestora;  

5.6 curs de formare practic privind resuscitarea cardio-pulmonară absolvit de fiecare 
membru al echipajului de cabină utilizând un manechin proiectat în mod special şi 
ţinând cont de particularităţile mediului unei aeronave şi 

5.7 sănătatea şi igiena în timpul călătoriei, inclusiv: 

a. igiena la bord, 

b. riscul de contact cu boli infecţioase şi măsuri de reducere a acestui risc,  

c. manipularea deşeurilor clinice, 

d. dezinfectarea aeronavei, 

e. gestionarea cazurilor de deces la bord şi 

f. managementul stării de alertă, efectele fiziologice ale oboselii, fiziologia 
somnului, ritmul circadian şi schimbările de fus orar. 

6. Bunuri periculoase: 

6.1 principii generale, 

6.2 importanţa procedurilor şi a raportării şi 

6.3 ambalajul şi limitările aplicabile. 
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7. Aspecte generale de securitate în aviaţie, inclusiv cunoaşterea dispoziţiilor stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 300/2008. 

8. Formarea privind lupta contra incendiului şi a fumului: 

8.1 sublinierea responsabilităţii membrilor echipajului de cabină de a interveni prompt în 
situaţii de urgenţă în caz de incendiu şi fum şi, în special, accentuarea importanţei 
identificării sursei reale a incendiului, 

8.2 importanţa informării imediate a echipajului de zbor, precum şi acţiunile specifice 
necesare pentru coordonarea şi asistarea la detectarea incendiului sau a fumului, 

8.3 necesitatea verificării frecvente a zonelor cu risc potenţial de incendiu, inclusiv 
toaletele şi detectoarele de fum asociate, 

8.4 clasificarea incendiilor şi a tipurilor de agenţi de stingere a incendiului adecvaţi şi 
procedurile pentru situaţii speciale de incendiu, tehnica de aplicare a agenţilor de 
stingere a incendiilor, consecinţele unei utilizări inadecvate şi ale folosirii în spaţii 
închise şi 

8.5 proceduri generale ale serviciilor de urgenţă la sol pe aerodromuri. 

9. Antrenament de supravieţuire: 

9.1 antrenament de supravieţuire la sol, inclusiv în medii ostile (de exemplu regiuni 
polare, deşert sau junglă); 

9.2 antrenament de supravieţuire în apă, inclusiv aplicarea şi utilizarea echipamentului 
personal de flotabilitate în apă şi utilizarea bărcilor de salvare sau a altor 
echipamente similare, precum şi exerciţii practice în apă. 


