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Această dronă este o aeronavă.
Se aplică legislația din domeniul aviației.

Ca pilot de dronă, sunteti
responsabil(ă) sa pilotați drona in
condiții de siguranță.
Înainte de a pilota drona, trebuie
s ă vă asigurați că proprietarul dronei este înregistrat la
autoritatea sa națională (cu excepția cazului în care înregistrarea
a avut deja loc)
s ă vă asigurați că numărul dumneavoastră de înregistrare este afișat
pe dronă și el că este încărcat în sistemul de identificare la distanță
să citiți instrucțiunile producătorului
să urmați formarea obligatorie online și să treceți testul aferent

Verificați care este modalitatea de
înregistrare, de formare și unde aveți
permisiunea să pilotați drona:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Infracțiunile
sunt pedepsite
prin lege.
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CE TREBUIE FĂCUT

CE NU TREBUIE FĂCUT

Verificați dacă sunteți asigurat(ă)
în mod corespunzător

Nu pilotați drona deasupra
unui grup mare de persoane.
Reduceți la minimum pilotarea
dronei deasupra persoanelor
neimplicate în această activitate

Verificați dacă există zone de
interdicție aeriană și restricțiile
care se aplică în zona în care
doriți să pilotați drona

Nu pilotați drona la o înălțime
mai mare de 120 m de sol

Nu pierdeți niciodată din vedere
drona

Nu pilotați drona în apropierea
altor aeronave sau în a
aeroporturilor, a heliplatformelor
sau atunci când se derulează o
intervenție de urgență

Păstrați o distanță de siguranță
între dronă și persoane, animale
și alte aeronave

Nu aduceți atingere vieții private
a celorlalte persoane.

Informați de îndată autoritatea
dumneavoastră aeronautică
națională dacă drona
dumneavoastră a fost implicată
într-un accident care a cauzat
vătămarea gravă sau mortală a
unei persoane sau care a afectat
o aeronavă cu pilot la bord

Nu înregistrați în mod
intenționat sau nu publicați
fotografii, materiale video sau
audio ale persoanelor fără
permisiunea acestora

Pilotați drona în limitele definite
în instrucțiunile producătorului

Nu utilizați drona pentru a
transporta mărfuri periculoase
sau pentru a lansa materiale de
la înălțime
Nu modificați drona. Nu se
permite decât încărcarea
de software recomandat de
producătorul dronei

