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No./Nr. ………………………/
This Letter of Acceptance is issued to:
Prezenta Scrisoare de acceptare este eliberată către:
Whose business address is:
a cărui adresă este:
Number:
Număr:
MD/ ...............
satisfies the requirements to be accepted as a Language assessment body according to
Regulation laying down technical requirements and administrative procedures related to civil
aviation aircrew and PIAC-CPN, subject to the conditions and limitations specified in the
annex thereto.
îndeplinește cerințele pentru acceptarea ca Organism de evaluare a competenței lingvistice
în conformitate cu prevederile Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice și a
procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă și PIAC-CPN,
în condițiile și ținând seama de limitările specificate în Anexa la prezenta.
This Letter of Acceptance is granted following the safety assessment of the language assessment
body's facilities, procedures and personnel and based on the findings of the continuous safety
oversight activities conducted by the Civil Aviation Authority.
Prezenta Scrisoare de Acceptare este acordată organismului de evaluare a competenței
lingvistice ca urmare a evaluării facilităților, procedurilor personalului aferent, precum și în baza
rezultatelor activităților de supraveghere continuă efectuate de către Autoritatea Aeronautică
Civilă.
This Letter of Acceptability as Language assessment body can be suspended, limited or
withdrawn by the Civil Aviation Authority, should the conditions of this Letter be not observed.
Prezenta Scrisoare de Acceptare ca Organism de evaluate a competenței lingvistice poate
fi suspendată, limitată sau anulată de către Autoritatea Aeronautică Civilă în cazul în care
condițiile pentru care a fost emisă nu sunt respectate.
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