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MMEECCAANNIICCIIEENNSS  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  DD’’AAEERROONNEEFF    

[[MMEEAA]]  
FFIICCHHEE  NN°°0077  

MMEEAA//0011  

DDEEMMAANNDDEE  DD’’OOBBTTEENNTTIIOONN    
 

��������  DDee  llee  ccaarrttee  ssttaaggiiaaiirree    

��������  DDee  llaa  lliicceennccee  dd’’uunn  mmééccaanniicciieenn  dd’’eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeffss    

��������  DDee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee  dd’’uunn  MMEEAA 

PPaaggee  11//11  

  

 

PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’OOBBTTEENNTTIIOONN,,  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN,,  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  EETT  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  TTIITTRREESS  AAEERROONNAAUUTTIIQQUUEESS,,  3300//1100//22001100 

 

Je soussigné ; 

oomm  ::  ………………………………....………………....  PPrréénnoomm  ::  ………………………………......…………..……((TTEELL  ::……………………..………………....)),,  aaii--jjee  

ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  mmee  ddéélliivvrreerr  //  rreennoouuvveelleerr  llee((ss))  ttiittrree((ss)),,    

ccii--ddeessssuuss,,  mmeennttiioonnnnéé((ss))  [[  MMeettttrree  uunnee  ccrrooiixx  ddaannss  llaa  ((lleess))  ccaassee((ss))  ccoorrrreessppoonnddaannttee((ss))  ]]..  LLeess  ppiièècceess  jjooiinntteess  àà  

mmaa  ddeemmaannddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

                OOBBTTEENNTTIIOONN//PPRROORROOGGAATTIIOONN    

DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  SSTTAAGGIIAAIIRREE    
OOBBTTEENNTTIIOONN  DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCEE    

EETT//OOUU  DDEE  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN    
  
II..  OObbtteennttiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ssttaaggiiaaiirree  MMEEAA    

11--  UUnnee  ccooppiiee  dd’’uunnee  ppiièèccee  dd’’iiddeennttiittéé  ;;  
  
22--  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  ccllaassssee  [[33]]  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  

  

33--    ■■  LLiicceennccee  ddee  ccaattééggoorriiee  AA  ::  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’uunn  nniivveeaauu  

dd’’iinnssttrruuccttiioonn  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  qquuaattrriièèmmee  aannnnééee  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  sseeccoonnddaaiirree  ((nniivveeaauu  bbaaccccaallaauurrééaatt)),,  sseeccttiioonn  

mmaatthhéémmaattiiqquuee,,  oouu  sscciieenncceess  eexxppéérriimmeennttaalleess,,  oouu  tteecchhnniiqquuee,,  

oouu  dd’’uunn  nniivveeaauu  ééqquuiivvaalleenntt..  

            ■■  LLiicceennccee  ddee  ccaattééggoorriiee  BB11  eett  BB22  ::  UUnnee  ccooppiiee  cceerrttiiffiiééee  

ccoonnffoorrmmee  dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt,,  sseeccttiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee,,  oouu  

sscciieenncceess  eexxppéérriimmeennttaalleess,,  oouu  tteecchhnniiqquuee,,  oouu  dd’’uunn  ddiippllôômmee  

ééqquuiivvaalleenntt..                            
                        
44--  UUnnee  ccooppiiee  cceerrttiiffiiééee  ccoonnffoorrmmee  dduu  bbrreevveett  ddee  mmééccaanniicciieenn  

dd’’eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeffss  oouu  dd’’uunn  ddiippllôômmee  dd’’iinnggéénniieeuurr  ddaannss  

uunnee  ddiisscciipplliinnee  tteecchhnniiqquuee  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  

ccoommppéétteenntteess  ;;  
  
55--  UUnnee  ddeemmaannddee  ddee  llaa  ccaarrttee  ssttaaggiiaaiirree,,  iinnddiiqquuaanntt    ll’’oobbjjeett  

dduu  ssttaaggee,,  vviissééee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr**  ;;  
  
66--  DDeeuuxx  pphhoottooss  dd’’iiddeennttiittéé  ;;  
  
77--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeennttss  ddeess  rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  

((1100  DDTT))..    

  

IIII..  PPrroorrooggaattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ssttaaggiiaaiirree  MMEEAA  

**  PPiièècceess  àà  ffoouurrnniirr  eenn  ccaass    ddee  pprroorrooggaattiioonn  aaccccoommppaaggnnééeess  

ddee  llaa  ccaarrttee  ssttaaggiiaaiirree  ddee  ll’’iinnttéérreesssséé    eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé..      

  

  
11--  LLaa  ccaarrttee  ddee  ssttaaggiiaaiirree  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  
  
22--  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  ccllaassssee  [[33]]  eenn  ccoouurrss  ddee  

vvaalliiddiittéé  ;;    
    
33--  UUnnee  ddeemmaannddee,,  éémmiissee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  rreellaattiivvee  àà  

ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  ccaattééggoorriiee//ssoouuss  ccaattééggoorriiee  ddee  llaa  lliicceennccee  

ttoouutt  eenn  iinnddiiqquuaanntt  llee  ttyyppee  ddeess  ttââcchheess  oobbjjeett  ddee((ss))  

qquuaalliiffiiccaattiioonn((ss))  ;;  
  
44--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  ffiinn  ddee  ssttaaggee  pprraattiiqquuee  ddéélliivvrrééee  ppaarr  

ll’’oorrggaanniissmmee  dd’’eennttrreettiieenn  aaggrrééee  ;;  
  
55--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee    àà  ::    
  

��  LLaa  rrééuussssiittee  dduu  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

tthhééoorriiqquuee  eett  aauu  ssttaaggee  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee**  ;;  

oouu  

��  LLaa  rrééuussssiittee  àà  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  aauuxx  ttââcchheess  

dd’’eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeffss**..  
  

66--  DDeeuuxx  pphhoottooss  dd’’iiddeennttiittéé  ;;  
    
77--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  
  

��  OObbtteennttiioonn  ddee  llaa  lliicceennccee                      ::  1100  DDTT  ;;  

��  OObbtteennttiioonn  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ::  1100  DDTT..      
**  ppiièècceess  àà  ffoouurrnniirr  eenn  ccaass  dd’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  dd

ttyyppee//ttaacchheess  dd’’eennttrreettiieenn..    

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

 


