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DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN    

 
��������  DDee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  dd’’iinnssttrruucctteeuurr  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee  

aavviioonn//  hhéélliiccooppttèèrree  ((TTRRII))  

��������  DDee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’iinnssttrruucctteeuurr  ssuurr  eennttrraaîînneeuurr  ddee  vvooll  
ssyynntthhééttiiqquuee  aavviioonn  //  hhéélliiccooppttèèrree  ((SSFFII))  

��������  DDee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’eexxaammiinnaatteeuurr  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee  

aavviioonn//  hhéélliiccooppttèèrree  ((TTRREE))  

��������  DDee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’eexxaammiinnaatteeuurr  ssuurr  eennttrraaîînneeuurr  ddee  vvooll  

ssyynntthhééttiiqquuee  aavviioonn  //  hhéélliiccooppttèèrree  ((SSFFEE))  

PPaaggee  11//11  

  

  

 

PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’OOBBTTEENNTTIIOONN,,  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN,,  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  EETT  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  TTIITTRREESS  AAEERROONNAAUUTTIIQQUUEESS,,  2266//1111//22001100 
 

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))  [[  MMeettttrree  

uunnee  ccrrooiixx  ddaannss  llaa  ((lleess))  ccaassee((ss))  ccoorrrreessppoonnddaannttee((ss))  ]]..  LL eess  ppiièècceess  jj ooiinntteess  àà  mmaa  ddeemmaannddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::   
  

PPRROORROOGGAATTIIOONN  TTRREE//SSFFEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN  TTRRII//SSFFII  

11..  LL aa  ll iicceennccee  dduu  ccaannddiiddaatt  ppoorr ttaanntt   lleess  qquuaall ii ff iiccaatt iioonnss  
aapppprr oopprr iiééeess  eenn  ccoouurr ss  ddee  vvaall iiddii ttéé  ;;   
  
22..  LL ee  ffoorr mmuullaaii rr ee  dd’’ éépprr eeuuvvee  pprr aatt iiqquuee  dd’’ eexxaammiinnaatteeuurr   
ssiiggnnéé  ppaarr   ll ’’ eexxaammiinnaatteeuurr   ddééssiiggnnéé  ppaarr   llee  jj uurr yy  ddeess  
eexxaammeennss  ;;   
  
33..  UUnnee  aatt tteessttaatt iioonn  ddééll iivvrr ééee  ppaarr   ll ’’ oorr ggaanniissmmee  
eemmppllooyyeeuurr   jj uusstt ii ff iiaanntt   qquuee  llee  ppoossttuullaanntt   rr eemmppll ii tt   lleess  
ccoonnddii tt iioonnss  rr eeqquuiisseess  ;;   
  
44..  LL ee  rr eeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt   ddeess  rr eeddeevvaanncceess  
aaéérr oonnaauutt iiqquueess  ::   ((1155  DDTT))..    
  

11..    LL aa  ll iicceennccee  dduu  ccaannddiiddaatt   ppoorr ttaanntt   lleess  qquuaall ii ff iiccaatt iioonnss  
aapppprr oopprr iiééeess  eenn  ccoouurr ss  ddee  vvaall iiddii ttéé  ;;   
  
22..  DDooccuummeenntt   jj uusstt ii ff iiaanntt  ll ’’ eexxppéérr iieennccee  ddee  ll ’’ iinnssttrr uucctt iioonn  
ddiissppeennssééee  ppaarr   ll ’’ iinnttéérr eesssséé  aauu  ccoouurr ss  ddeess  1122  ddeerr nniieerr ss  mmooiiss  
pprr ééccééddaanntt   llaa  ddaattee  dd’’ eexxppii rr aatt iioonn  ddee  llaa  qquuaall ii ff iiccaatt iioonn  ddee  ttyyppee  
aavviioonn  eett //oouu  ddee  llaa  qquuaall ii ff iiccaatt iioonn  dd’’ iinnsstt rr uucctteeuurr   ::   
  

��  UUnnee  ssééaannccee  ddee  ssiimmuullaatteeuurr   ddee  vvooll   dd’’ aauu  mmooiinnss  ttrr ooiiss  
hheeuurr eess  ;;   

OOuu  
��  UUnn  eexxeerr cciiccee  eenn  vvooll   dd’’ aauu  mmooiinnss  uunnee  hheeuurr ee  

ccoommpprr eennaanntt   22  ddééccooll llaaggeess  eett   22  aatt tteerr rr iissssaaggeess..  
SSii   nnoonn    

��  UUnnee  aatt tteessttaatt iioonn  jj uusstt ii ff iiaanntt  qquuee  ll ’’ iinnttéérr eesssséé  aaii tt   ssuuiivvii   
uunnee  ffoorr mmaatt iioonn  hhoommoolloogguuééee  ddee  rr eeccyyccllaaggee  
dd’’ iinnsstt rr uucctteeuurr   ddee  vvooll   aavviioonn..  

  
33..  LL ee  ccaarr nneett   ddee  vvooll   aarr rr êêttéé  eett   vviisséé  ppaarr   ll ’’ oorr ggaanniissmmee  
eemmppllooyyeeuurr   ;;     
  
44..  UUnnee  aatt tteessttaatt iioonn  ddee  rr ééuussssii ttee  dduu  ccoonntt rr ôôllee  ddee  ccoommppéétteennccee  
ssuurr   ssiimmuullaatteeuurr   ((CCaass  ddee  pprr oorr ooggaatt iioonn  SSFFII ))  ;;   
  
55..  LL ee  rr eeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rr eeddeevvaanncceess  aaéérr oonnaauutt iiqquueess  ::   
((1155DDTT))..  
  

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

 


