În scopul obținerii unui cod unic de identificare sau a unui certificat de competență pilot la
distanță (A1/A3 sau A2) un solicitant trebuie să parcurgă următoarele etape:
1. Se accesează aplicația online a AACR (http://
rpas.ro/).
 În cazul în care nu deține un cont pe aplicația
online a AACR, solicitantul accesează opțiunea
“Înregistrare nouă”
 În cazul în care deține un cont pe aplicația online a
AACR, solicitantul trece direct la pct. 3

2. Solicitantul completează câmpurile formularului “Înregistrare
Cont Portal RPAS AACR” cu informațiile solicitate și apasă
butonul “Înregistrare cont”

3. Solicitantul accesează aplicația online a AACR (http://
rpas.ro/), înscrie adresa de e-mail și parola (elemente
menționate în formularul de creare a contului de
utilizator) și apasă butonul “Acces în sistem”

4. Din modulul principal al aplicației online a AACR solicitantul are posibilitatea:
 de a se înregistra ca Operator UAS în scopul de a obține codul unic de identificare; sau
 de a accesa modulul Pilot UAS în scopul de a studia materialele de instruire și de a
obține certificatele de competentă pentru piloți la distanță A1/A3 și A2.

Pentru obținerea Dovezii examinării online a cunoștințelor teoretice A1/A3, respectiv a unui Certificat
de competență A2, candidatul trebuie să răspundă întrebărilor incluse într-un test online. În primul caz
testul conține un număr de 40 de întrebări, iar cel de-al doilea 30 de întrebări. Examenul se consideră
promovat în situația în care candidatul a răspuns corect la minim 75% din întrebări (30 de răspunsuri
corecte pentru A1/A3, respectiv 22 de răspunsuri corecte pentru A2).
Întrebările incluse în testele ce sunt susținute pentru obținerea certificatelor de competență A1/A3 și
A2 sunt întrebări răspunsuri multiple, dintre care unul singur este corect și sunt concepute, în general,
din materialele de instruire puse la dispoziția candidaților de AACR în cadrul aplicației online (modulul
Pilot UAS).

5. Modulul Operator UAS permite
unei persoane să își înregistreze
drone/dronele în calitate de
persoană
fizică
sau
de
persoană juridică:

6. La înregistrarea ca Operator UAS, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, trebuie
avut în vedere următoarele:

solicitantul poate înregistra una sau mai multe aeronave fără pilot (drone), specificând în
cazul fiecăreia, producătorul, modelul și seria unică de fabricație. Pentru a evita probleme
ulterioare vă sugerăm să introduceți toate aeronavele fără pilot pe care le utilizați în
activități de zbor în acestă etapă;

în cazul aeronavelor fără pilot la bord de fabricație proprie (home made), câmpul
„Denumire producător” va fi completat cu numele/prenumele celui ce a construit
aeronava, iar în câmpul „Serie unică de fabricație” se va completa cu mențiunea N/A;



în cazul masei maxime la decolare (MMD) se va completa valoarea în kg
(ex: în cazul unei drone cu masa maximă la decolare de 240 grame, în formular se va
completa 0,240)

MMD

Obs:
Asigurarea pentru daune (produse terților) este obligatorie doar în cazul aeronavelor fără pilot la bord
cu o MMD mai mare sau egală cu 20 Kg.

