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Nr. de înregistrare solicitant 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare AAC 

 

CERERE EXAMINARE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ  
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY APPLICATION FORM 

Cererea se completează cu majuscule, folosind cerneală albastră / The form is filled in block capitals using blue ink 

A DATE PERSONALE / PERSONAL DETAILS  

Nume/  
Family name  

  Prenumele/  
First name  

  

Data și locul nașterii/   

Date and place of birth  

  Naționalitatea/  

Nationality  
  
 

Telefon/Phone    
  

Adresa permanentă/ 
Permanent address  

  

e-mail   

 

B DATELE CERTIFICATULUI / LICENSE DETAILS 

Tipul certificatului/ 
Type of license: 

 Numărul cerificatului/ 
Number of license 

 

Data expirării andosamentului ELP/ 
ELP endorsement expiration date 

 

NOTA: Certificatul de zbor se va atașa la cererea dată 
NOTE: The license to be attached to the applcation 

 

C SCOPUL EXAMINĂRII / EXAMINATION REASON 
Obţinere nivel / 
First issue of level  

 Revalidare nivel / 
Level  revalidation 

 Reînnoire nivel / 
Level renewal  

 

Tipul de examinare a competenței lingvistice la limba engleză / 
Type of English Level Proficiency test 

ELPAC 
 

 
ELP  

NOTA: Solicitarea va fi identificată prin marcarea cu un x în căsuța specifică. /  
NOTE: The application will be identified with an x for the specific box. 

 

Înainte de a susţine testul ELPAC (în cazul solicitării testului ELPAC), vă rugăm să accesaţi următorul link: 

https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html / 

Before taking the ELPAC test (if you applied for ELPAC test), please visit the following link: https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html 

D DECLARAŢIA CANDIDATULUI  / CANDIDATE’S DECLARATION 

Declar pe propria răspundere că informaţiile furnizate către AAC referitoare la identitatea mea sunt adevărate. /  
I hereby certify that all the information and documentation relating to my identity that I am providing CAA is true and 
accurate.  
Înţeleg şi sunt de acord cu faptul că testul precum şi înregistrările video şi audio rezultate în urma examinării sunt 
proprietatea AAC. / I understand and accept that the test, visual and audio recordings following the examination are the 
sole property of CAA.  
Nume şi prenume/ 
Family name and first name:   ____________________________________________________________________________________ 

 

Data/                                                               Semnătura solicitantului/ 
Date     _____________________________  Applicant’s signature           _______________________________ 
 

https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html
https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html
https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html
https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html
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F 

 

EXPERTIZA PREALABILĂ / PRELIMINARY EXPERTISE 
Se completează de AAC / To be completed by CAA 

Tipul de testul nivelul de cunoaştere a limbii engleze 
indicat 
Indicated English Level Proficiency test 

ELPAC ELP 
Comentarii 
Comments 

   

 

Andosamentul ELP / 
ELP Endorsement 

Data susținerii 
testului 

Date of test  

Valabil pină la /  
Valid till 

  

  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
  (Data/ Date)                                    (Semnătura/ Signature)               (Numele/prenumele inspectorului de certificare/  
                                                                                                                Name/ surname of licensing inspector) 
 
 
Concluziile șefului Secției /              _________________________________________________________________ 
Conclusions of the Head of Section 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
   (Data/ Date)                                   (Semnătura/ Signature)              (Numele/prenumele Șefului Secției / 

                                                                                       Name/ surname of the Head of Section) 

 


