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OOAACCAA//DDCCTTAA//DDNN  

  

CCOONNTTRROOLLEEUURRSS  DDEE  LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  AAEERRIIEENNNNEE  

((CCCCAA))  
FFIICCHHEE    NN°°  0044  

        CCCCAA//0033      

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN  
    

��������  DDee  llaa  lliicceennccee  eett  ddee  llaa  ((ss))  qquuaalliiffiiccaattiioonn((ss))..    

��������  DDee  llaa  ccaarrttee  ssttaaggiiaaiirree..  

��������  DDuu  nniivveeaauu  ddee  ccoommppéétteennccee  lliinngguuiissttiiqquuee..  

PPaaggee  11//11  

 

JJee  ssoouussssiiggnnéé  ;;  
  

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

aaii--jjee  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  mmee  pprroorrooggeerr    llee  ttiittrree,,  ccii--ddeessssuuss,,  mmeennttiioonnnnéé  [[  MMeettttrree  uunnee  

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

  

DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCEE  EETT  

  DDEE  LLAA  ((SS))  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN((SS))  

DDUU  NNIIVVEEAAUU  DDEE  

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE..  
CCAARRTTEE    SSTTAAGGIIAAIIRREE  

11--  LLaa  lliicceennccee  ddee  ccoonnttrrôôlleeuurr  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  

aaéérriieennnnee  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    

ddéélliivvrrééee  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  jjuurryy  

ddeess  eexxaammeennss  ((ssii  nnéécceessssaaiirree))  ;;    

  

44--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn    jjuussttiiffiiaanntt  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss    

rreeqquuiisseess  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nniivveeaauu  ddee  

ccoommppéétteennccee  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddeess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  

pprréévvuueess  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  3344  eett  cceelllleess  rreellaattiivveess  àà  

ll’’eexxppéérriieennccee  mmiinniimmaallee  pprréévvuueess  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  3366    

aalliinnééaa  ((cc))  ddee    ll’’aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  dduu  ttrraannssppoorrtt  

dduu  2255  aavvrriill  22000099,,  ffiixxaanntt  lleess      ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ddéélliivvrraannccee  ddee  llaa  lliicceennccee  eett  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddeess  

ccoonnttrrôôlleeuurrss  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aaéérriieennnnee  oonntt  ééttéé  

ssaattiissffaaiitteess  ;;  

   

55--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  

aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  ((1100DDTT))..  

**LLaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

dd’’iinnssttrruucctteeuurr  eesstt  ccoommbbiinnééee  aavveecc  llaa  pprroorrooggaattiioonn  

ddee  llaa  ((ss))  qquuaalliiffiiccaattiioonn((ss))  llooccaallee((ss))  ::  

  

11--  ttiittrree  aaéérroonnaauuttiiqquuee  eenn  

ppoosssseessssiioonn  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  

  

22--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn,,  eenn  ccoouurrss  ddee  

vvaalliiddiittéé  jjuussttiiffiiaanntt  llee  nniivveeaauu  ddee  

ccoommppéétteennccee    lliinngguuiissttiiqquuee  eenn  

aannggllaaiiss  ((ddéélliivvrrééee  ppaarr  uunn  

oorrggaanniissmmee  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  jjuurryy  

ddeess  eexxaammeennss))  ;;    

  

33--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  ((0055  

DDTT))..  

  

  

11--  llaa  ccaarrttee  ddee  ssttaaggiiaaiirree  eenn  

ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  

  

22--  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  

ccllaassssee  [[33]]  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  

((ssii  nnéécceessssaaiirree))  ;;  

  

33--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn,,  eenn  ccoouurrss  ddee  

vvaalliiddiittéé  jjuussttiiffiiaanntt  llee  nniivveeaauu  ddee  

ccoommppéétteennccee    lliinngguuiissttiiqquuee  eenn  

aannggllaaiiss  ddéélliivvrrééee  ppaarr  uunn  

oorrggaanniissmmee  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  jjuurryy  

ddeess  eexxaammeennss  ((ssii  nnéécceessssaaiirree))  ;;    

  

44--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  

((1100DDTT))..  

  
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::  ………………………………....…………..………………..  


