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��������  OOBBTTEE��TTIIOO��  DDEE  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOO��  DD’’EEXXAAMMII��AATTEEUURR  
��������  RREETTAABBLLIISSSSEEMMEE��TT  DDEE  LLAA  LLIICCEE��CCEE  PPaaggee  11//11  

 

JJee  ssoouussssiiggnnéé  ;;  
  

��oomm  ::  ………………………………....………………....…………………………  PPrréénnoomm  ::  ………………………………......…………..…………((TTEELL  ::……………………..………………....)),,  

aaii--jjee  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  mmee  ddéélliivvrreerr  //  rrééttaabblliirr      llee  ttiittrree,,  ccii--ddeessssuuss,,  mmeennttiioonnnnéé  

  [[  MMeettttrree  uunnee  ccrrooiixx  ddaannss  llaa    ccaassee  ccoorrrreessppoonnddaannttee  ]]..  LLeess  ppiièècceess  jjooiinntteess  àà  mmaa  ddeemmaannddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

OOBBTTEENNTTIIOONN  DDEE  LLAA  

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  DD’’EEXXAAMMIINNAATTEEUURR  
RREETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCEE    

  

11--  LLaa  lliicceennccee  ddee  ccoonnttrrôôlleeuurr  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  

aaéérriieennnnee  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  

  

22--  uunnee  aatttteessttaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  llee  pprreessttaattaaiirree  

ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aaéérriieennnnee  

pprroouuvvaanntt  qquuee  ll’’iinnttéérreesssséé  ddééttiieenntt  llaa  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  dd’’iinnssttrruucctteeuurr  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  

aaéérriieennnnee  ppoouurr  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  

rreeqquuiisseess  aafffféérreenntteess  àà  ssoonn  oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  

eett  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  
          

33--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn,,  pprroouuvvaanntt  qquuee  ll’’iinnttéérreesssséé  aa  

ssuuiivvii    uunn  ssttaaggee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dd’’eexxaammiinnaatteeuurr  ddee  

llaa  cciirrccuullaattiioonn  aaéérriieennnnee  oouu  uunn  aauuttrree  ssttaaggee  

ééqquuiivvaalleenntt  ddaannss  uunn  cceennttrree  aaggrrééee        

  

44--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  

aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  ((1100DDTT))..  

  

**LLaa  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  dd’’eexxaammiinnaatteeuurr    

eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn    dd’’iinnssttrruucctteeuurr..      

  

  

11--  llaa  ccaarrttee  dd’’aassssiissttaanntt  ccoonnttrrôôlleeuurr    eenn  ccoouurrss  ddee  

vvaalliiddiittéé  ;;  

  

22--  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  ccllaassssee  [[33]]  eenn  ccoouurrss  ddee  

vvaalliiddiittéé  ;;  

  

33--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn,,  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  jjuussttiiffiiaanntt  

llee  nniivveeaauu  ddee  ccoommppéétteennccee    lliinngguuiissttiiqquuee  eenn  aannggllaaiiss  

((ssii  nnéécceessssaaiirree))  ;;    
  

44--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  rrééuussssiittee  aapppprroopprriiééee,,  

ddéélliivvrrééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu    jjuurryy  ddeess  

eexxaammeennss,,  rreellaattiivvee  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  tthhééoorriiqquuee  

eett  pprraattiiqquuee  ddaannss  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aaéérriieennnnee  ;;  
  

55--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  

aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  ((2200  DDTT))..  

  
RReemmaarrqquueess  ::  --  11°°//  LLiieeuu  dduu  ddééppôôtt  dduu  ddoossssiieerr                              ::  BBuurreeaauu  ddeess  LLiicceenncceess  --  SSiièèggee  33  ddee  ll’’OOAACCAA..  
                                              --  22°°//  LLiieeuu  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  ::  CCaaiisssseess  ddee  ll’’OOAACCAA  ssiisseess  aauuxx  ddiifffféérreennttss  AAéérrooppoorrttss..  

  

DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr  ::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....……..  
 

    
  

  
TTiittrree  rreeççuu,,  llee::  ……………………....……………………..……  SSiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr::  ………………………………....…………..…………....……..  


