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DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  
��������  DDee  ccllaassssee  aavviioonn  mmoonnooppiilloottee  mmoonnoommootteeuurr..  

��������  DDee  ccllaassssee  aavviioonn  mmoonnooppiilloottee  mmuullttiimmootteeuurr..  

��������  DDee  vvooll  aauuxx  iinnssttrruummeennttss  aavviioonn..  

��������  RReellaattiivvee  àà  llaa  ccoommppéétteennccee  lliinngguuiissttiiqquuee..  
 

PPaaggee  11//11  

  

  

PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’OOBBTTEENNTTIIOONN,,  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN,,  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  EETT  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  TTIITTRREESS  AAEERROONNAAUUTTIIQQUUEESS,,  2288//0099//22001122 
 

JJee  ssoouussssiiggnnéé  ;;   
  
NNoomm  ::   ………………………………....……………………………………..  PPrr éénnoomm  ::   ………………………………......…………..……((TTEELL   ::……………………..……………………)),,  aaii --jj ee  

ll ’’ hhoonnnneeuurr   ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr   ddee  bbiieenn  vvoouullooii rr   mmee  ddééll iivvrr eerr     llee((ss))  tt ii tt rr ee((ss))  ccii --ddeessssuuss  mmeenntt iioonnnnéé((ss))  [[   MM eettttrr ee  uunnee  

ccrr ooiixx  ddaannss  llaa  ((lleess))  ccaassee((ss))  ccoorr rr eessppoonnddaannttee((ss))  ]] ..  LL eess  ppiièècceess  jj ooiinntteess  àà  mmaa  ddeemmaannddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::   

PPRROORROOGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN    
DDEE  CCLLAASSSSEE--  AAVVIIOONN  MMOONNOOPPIILLOOTTEE  MMUULLTTIIMMOOTTEEUURR  

PPRROORROOGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN    
DDEE  CCLLAASSSSEE--AAVVIIOONN  MMOONNOOPPIILLOOTTEE  MMOONNOOMMOOTTEEUURR  

11..  UUnnee  ccooppiiee  ddee  ccoonnttrr ôôllee  ddee  ccoommppéétteennccee  ;;   
  
22..  UUnnee  aatt tteessttaatt iioonn  jj uusstt ii ff iiaanntt   ll ’’ aaccccoommppll iisssseemmeenntt   ddeess  1100  
ééttaappeess  oouu  uunnee  ééttaappee  ssoouuss  llaa  ssuuppeerr vviissiioonn  dd’’ uunn  
eexxaammiinnaatteeuurr   ;;   
  
33..  UUnn  cceerr tt ii ff iiccaatt   mmééddiiccaall   eenn  ccoouurr ss  ddee  vvaall iiddii ttéé  ::   
  

��  CCllaassssee  [[11]]   ppoouurr   CCPPLL   eett     AATTPPLL   ;;   
��  CCllaassssee  [[22]]   ppoouurr   PPPPLL ..  

  
44..  LL ee  ccaarr nneett   ddee  vvooll   aarr rr êêttéé  eett   vviisséé  ppaarr   ll ’’ oorr ggaanniissmmee  
ccoonncceerr nnéé  ;;   
  
55..  RReeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt   ddeess  rr eeddeevvaanncceess  aaéérr oonnaauutt iiqquueess  ::   
  

��  QQuuaall ii ff iiccaatt iioonn  ddee  ccllaassssee  ::   1100  DDTT  ;;   
��  II FFRR                                                                ::   1100  DDTT  ::   
��  CCPPLL                                                               ::   1100  DDTT  ;;   
��  PPPPLL                                                                 ::   55  DDTT..  

  
66..  LLoorrssqquuee  llee  ccaannddiiddaatt  ddééttiieenntt  llaa  qquuaall ii ff iiccaattiioonn    ddee  vvooll   aauuxx  
iinnssttrruummeennttss  aavviioonn,,  cceettttee  ddeemmaannddee  ddooii tt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééee  
ddeess  ppiièècceess  ssuuiivvaanntteess  ::  
66..11  UUnnee  ccooppiiee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ccoommppéétteennccee  ;;  
66..22  UUnnee  aatttteessttaattiioonn,,  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaall iiddii ttéé  jjuussttii ff iiaanntt  llee  nniivveeaauu  
ddee  ccoommppéétteennccee    ll iinngguuiissttiiqquuee  eenn  aannggllaaiiss    ddééll iivvrrééee  ppaarr  uunn  
oorrggaanniissmmee  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  jjuurryy  ddeess  eexxaammeennss  ((ssii   
nnéécceessssaaii rree))  ;;  
66..33  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  jjuussttii ff iiaanntt  ll ’’ aaccccoommppll iisssseemmeenntt  ddeess  1100  
ééttaappeess    oouu  uunnee  ééttaappee  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  dd’’ uunn  eexxaammiinnaatteeuurr..    

  
11..  UUnnee  ccooppiiee  ddee  ccoonnttrr ôôllee  ddee  ccoommppéétteennccee  oouu  ll ’’ eexxppéérr iieennccee  
mmiinniimmaallee  rr eeqquuiissee  eenn  vvooll   pplluuss  uunn  vvooll   dd’’ eenntt rr aaîînneemmeenntt  
aavveecc  uunn  FFII   oouu  CCRRII   ;;     
  
22..  UUnn  cceerr tt ii ff iiccaatt   mmééddiiccaall   eenn  ccoouurr ss  ddee  vvaall iiddii ttéé  ::   
  

��  CCllaassssee  [[11]]   ppoouurr   CCPPLL   eett     AATTPPLL   ;;   
��  CCllaassssee  [[22]]   ppoouurr   PPPPLL ..  

  
33..  LL ee  ccaarr nneett   ddee  vvooll   aarr rr êêttéé  eett   vviisséé  ppaarr   ll ’’ oorr ggaanniissmmee  
ccoonncceerr nnéé  ;;   
  
44..  RReeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt   ddeess  rr eeddeevvaanncceess  aaéérr oonnaauutt iiqquueess  ::   
  

��  QQuuaall ii ff iiccaatt iioonn  ddee  ccllaassssee  ::   1100  DDTT  ;;   
��  II FFRR                                                                ::   1100  DDTT  ::   
��  CCPPLL                                                               ::   1100  DDTT  ;;   
��  PPPPLL                                                                 ::   55  DDTT..  
  

  55..  LLoorrssqquuee  llee  ccaannddiiddaatt  ddééttiieenntt  llaa  qquuaall ii ff iiccaattiioonn    ddee  vvooll   aauuxx  
iinnssttrruummeennttss  aavviioonn,,  cceettttee  ddeemmaannddee  ddooii tt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééee  
ddeess  ppiièècceess  ssuuiivvaanntteess  ::  
55..11  UUnnee  ccooppiiee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ccoommppéétteennccee  ;;  
55..22  UUnnee  aatttteessttaattiioonn,,  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaall iiddii ttéé  jjuussttii ff iiaanntt  llee  nniivveeaauu  
ddee  ccoommppéétteennccee    ll iinngguuiissttiiqquuee  eenn  aannggllaaiiss    ddééll iivvrrééee  ppaarr  uunn  
oorrggaanniissmmee  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  jjuurryy  ddeess  eexxaammeennss  ((ssii   
nnéécceessssaaii rree))  ;;  
55..33  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  jjuussttii ff iiaanntt  ll ’’ aaccccoommppll iisssseemmeenntt  ddeess  1100  
ééttaappeess    oouu  uunnee  ééttaappee  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  dd’’ uunn  
eexxaammiinnaatteeuurr..  

RReemmaarr qquueess  ::   --  11°°//  LL iieeuu  dduu  ddééppôôtt  dduu  ddoossssiieerr   ::                                 BBuurr eeaauu  ddeess  LL iicceenncceess  --  SSiièèggee  33  ddee  ll ’’ OOAACCAA..  
                                              --  22°°//  LL iieeuu  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rr eeddeevvaanncceess  ::   CCaaiisssseess  ddee  ll ’’ OOAACCAA  ssiisseess  aauuxx  ddii ff fféérr eennttss  AAéérr ooppoorr ttss..  
  
DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr  ::  ……………………………………………………………………………………....……………………..…………………………....    

  

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

    

 


