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Ediţia 1 A83-1 2021 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
 

PAC-FCL Partea 3 - Anexa 83 Certificat organism de testare  
 

 
No./Nr. ……./ 
 

This certificate is issued to: 

Acest certificat este eliberat către:  

Whose business address is: 
A cărui adresă este : 

Number 
Număr: 

RO / …………… 

that satisfies the requirements to be approved as an English language-testing 
body according to (EU) Regulation 1178/2011 Part FCL 055 and related, published 
AMCs 1, 2 and 3, and the applicable edition of PAC- FCL, subject to the conditions 
and limitations specified in the Annex thereto. 
care îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea ca organsim de testare a competenţei 
lingvistice în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1178/2011 Partea 
FCL. 055, AMC 1, 2 și 3 FCL.055 publicate și PAC-FCL ediția în vigoare, în condiţiile 
şi ţinând seama de limitările specificate în Anexa la prezenta. 

This Certificate is granted following the safety auditing of the language-testing 
body’s facilities, procedures and staffing and based on the findings of the continuous 
safety oversight activities conducted by the Romanian Civil Aeronautical Authority. 
Acest Certificat este acordat organismului de testare a competenței lingvistice ca 
urmare a auditării facilităţilor, procedurilor şi personalului aferent, precum şi în baza 
rezultatelor activităţilor de supraveghere continuă efectuate de către Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română. 

This Certificate of Approval as English language-testing body shall remain valid 
unless surrendered, suspended, limited, modified or revoked by the Romanian Civil 
Aeronautical Authority, subject to compliance with the foregoing conditions. 
Acest Certificat de autorizare ca Organism de testare a competenţei lingvistice 
la limba engleză rămâne valabil doar dacă nu este suspendat, limitat, modificat sau 
revocat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în condițiile conformării cu 
cerințele de mai sus. 
 
 
RCAA General Director         
            
                                                   
Director General AACR         
            
                                                   
 
Signature                    Date of issue  
Semnătura …………………                                                           Data eliberării                                  
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Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
 

 

 
ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 

 
 

Annex to the Certificate of Approval as English Language-Testing Body 
Anexă la Certificatul de autorizare ca Organism de testare a competenţei lingvistice la 

limba engleză 
Reference / Referinţa:     

 
 
 
 

Location of English language proficiency-testing body  
Sediul organismului de testare a competenței lingvistice la limba engleză 
 
Tel/Fax:  
 
Name of locations where English testing for pilots is to be conducted   

Denumirea locului unde se desfăşoară testarea competenţei lingvistice la limba 
engleză pentru piloţi 
 
(1)  
(2) 
(3) 
 
 
 
Type of and method of testing to be conducted by the English language-testing 
body 
Tipul și metoda de testare furnizată de organismul de testare a competenței 
lingvistice la limba engleză 
 

 
 
 

Limitations 
Limitări 

 
 
Director General RCAA 
Director General AACR 
 
Signature Date of issue 
Semnătura ………………… Data eliberării     


