
 
 
 
 
 

 REGULI ÎN CATEGORIA DESCHISE 
 

Sub- 

categorie 

 
Zonă 

 
Drone 

 
Competență pilot 

 

 
A1 

 

• Evitați survolarea 
persoanelor neimplicate; 

• Fără survol deasupra 
mulțimilor de oameni. 

• Marcaj C0 de către 
producător 

 
 
 

• Manual de utilizare 

Fără marcaj: 

• Sub 250 de grame 

• Viteza maxima 19 m/s 

 
 

 

• Fără survol deasupra 
persoanelor neimplicate. 

• Marcaj C1 de către 
producător 

 

 
 

• Manual de utilizare 

• Curs și examen A1/A3 Fără marcaj: 

• Sub 500 de grame 

• Doar până la 31 
decembrie 2024 

 

 
A2 

• Distanță orizontală de 

minim 30 m față de 

persoanele 

neimplicate; 

• Minim 5 metri fata de 

persoanele neimplicate 

atunci când se utilizează 

modul de viteză mică 

(max 3 m/s); 

• Regula 1:1. 

• Marcaj C2 de către 

producător 

 
 
 
 

• Manual de utilizare 

• Curs și examen A1/A3 

• Curs A2 

• Auto-antrenament 

pentru zbor în A2 

• Examen A2 

• Minim 50 de metri fata 

de persoanele 

neimplicate; 

• Regula 1:1. 

Fără marcaj: 

• Sub 2 kg 

• Doar până la 1 ianuarie 

2024 

 
 

A3 

 

• Minim 150 de metri 

fata de zone 

rezidentiale, 

comerciale, 

industriale sau de 

agrement; 

• Fără persoane 

neimplicate în zona de 

operare; 

• Minim 30 de metri de 

persoanele neimplicate 

care intră în zonă; 

• Regula 1:1. 

• Marcaj C2, C2 sau C4 de 

către producător 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

• Manual de utilizare 

• Curs și examen A1/A3 

 
 
 

 

Fără marcaj: 

• Sub 25 kg 

• Fără limită de dată 

 

Regula 1:1 

Distanța orizontală față de 

persoanele neimplicate nu 

poate fi mai mică decât 

altitudinea verticală a 

dronei deasupra solului. 

 
1. Înregistrare drone & 

operator la AACR 

 
2. Număr operator 

afișat pe dronă 

 
3. Asigurare daune teți 

(opțional) 

 
4. Altitudine maximă de 

120 metri 

 
5. Proceduri pentru 

operatorii cu mai 

mult de un pilot 

 
6. Zbor executat în linia 

vizuală (VLOS) 

 
7. Fără aruncare 

de obiecte din 
UAS 

 
8. Fără transport de 

mărfă periculoasă 

 
9. Vârsta minimă de 16 

ani pentru a zbura 

http://academy.skylinedrones.ro/

