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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
Ordonanță de Urgență 

privind modalitatea de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, precum și pentru desemnarea  Inspectoratului General de Aviație al 

Ministerului Afacerilor Interne, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de 

sisteme de aeronave fără pilot la bord 

 

Luând în considerare că tehnologia avansează cu viteze uluitoare, iar inovațiile în domeniu aviatic cunosc 

o dezvoltare exponențială, caracterizată prin abordări pluridisciplinare de eficientizare a activității umane, 

luând notă că sistemele de aeronave fără pilot la bord - UAS - reprezintă o tehnologie modernă cu un 

potențial mare pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor atât civile, cât și militare, cu impact pozitiv 

substanțial asupra eficientizării acestor servicii,  

ținând cont de situația internațională afectată de criza sanitară prelungită, în context pandemic, de criza 

energetică și de existența unor amenințări ale fenomenului migraționist în Europa de sud-est, care au 

transformat spațiul adiacent României într-o zonă complexă, 

conștientizând nevoia de aliniere tehnologică cu scopul eficientizării activității entităților administrative 

din arcul guvernamental, prin raportare la costurile de resursă umană, de energie și de timp corelativ cu 

creșterea acurateței mijloacelor utilizate pentru atingerea acestui deziderat, 

realizând faptul că misiunile de zbor sunt indispensabile desfășurării activității entităților din arcul 

guvernamental, fără însă să fi atins potențialul maxim, iar identificarea unor variante complementare de 

asigurare și dezvoltare a acestor misiuni apare în contextul dat, drept o necesitate indiscutabilă, 

subliniind că ora de zbor cu aeronave fără pilot la bord față de cea cu elicoptere este de 10 ori mai ieftină, 

iar acuratețea și complexitatea datelor colectate cu aeronave fără pilot la bord nu poate fi asigurată cu 

elicoptere sau cu tehnologia satelitară,  

întrucât achiziția centralizată creează premisele obținerii unor produse de calitate la prețuri inferioare 

comparativ cu cele implicate de achiziția neunitară a produselor, 

având în vedere că în lipsa unor măsuri urgente inclusiv de nivel legislativ, există riscul de afectare a 

capacității operaționale de executare a misiunilor de zbor, ca misiuni suport pentru domeniile ordine 

publică, situații de urgență, infrastructură de transport, precum și în alte domenii de activitate ale 

instituțiilor din arcul guvernamental, care poate avea implicații negative asupra asigurării continuității în 

condiții de siguranță și de eficiență a  serviciilor guvernamentale, respectiv de a afecta grav capacitatea 

instituțională de asigurare a serviciilor publice esențiale pentru siguranța, sănătatea și viața cetățenilor, 

în considerarea faptului că elementele de mai sus vizează interesul public și strategic al României, 

constituindu-se într-o situație de urgență și cu caracter extraordinar a cărei reglementare nu poate fi 

amânată, 
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în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

 

 

Atribuție 

Art. 1. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, operează sisteme de aeronave fără pilot la 

bord prin misiuni de zbor în scopul îndeplinirii atribuțiilor proprii, precum și pentru sprijinirea autorităților 

administrației publice centrale în îndeplinirea atribuțiilor acestora, în modalitatea prevăzută de prezenta 

ordonanță de urgență. 

(2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică autorităților administrației publice centrale în situația în care 

operează sisteme de aeronave fără pilot la bord cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Definiții 

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile referitoare la categoriile de 

personal nenavigant de sol au înțelesul prevăzut în Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului 

aeronautic din aviația militară a României, cu modificările și completările ulterioare, iar termenii și 

expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) inspectorat general - Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne; 

b) instituții beneficiare -  autorități ale administrației publice centrale care execută misiuni de zbor în 

regim de cooperare; 

c) informații de interes – orice informație captată  cu ajutorul senzorilor și transmisă în vederea prelucrării 

de către o structură/instituție beneficiară;  

d) mentenanță – totalitatea acțiunilor întreprinse pentru a asigura menținerea performanțelor, a 

potențialului și a disponibilității echipamentelor de aviație la nivelul operațional stabilit;  

e) resursă de zbor - totalitatea resurselor materiale, tehnice, umane și financiare necesare îndeplinirii unei 

misiuni de zbor;  

f) structuri beneficiare – unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne care execută misiuni de zbor în regim de cooperare. 

 

Componente 

Art. 3. – În sensul prezentei ordonanțe de urgență sistemul de aeronave fără pilot la bord se compune din: 

a) aparatul de zbor; 

b) senzorii pentru captarea informațiilor de interes; 

c) echipamentele de comunicații prin care se transmit/recepționează informațiile necesare pentru controlul 

aparatului de zbor; 

d) echipamentele de comunicații necesare prin care se transmit informațiile captate de senzori; 

e) sistemele suport de la sol necesare pentru controlul aparatului de zbor; 

f) sistemele de comunicații aferente echipamentelor de la lit. c) și d);  

h) sistemele de la sol necesare pentru recepționarea și prelucrarea informațiilor captate de senzori, 

denumite în continuare platforme de prelucrare.  

 

Captare/transmitere/prelucrare informații de interes 

Art. 4. – (1) Misiunile de zbor cu sistemele de aeronave fără pilot la bord se execută cu scopul de a capta 

cu ajutorul senzorilor informații de interes și de a transmite aceste informații în vederea prelucrării de 

către o structură/instituție beneficiară. 

(2) Inspectoratul general și unitățile subordonate acestuia nu au acces la informațiile de interes captate în 

timpul misiunilor de zbor. 

(3) Structurile/instituțiile beneficiare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor proprii, receptează și prelucrează 

informații de interes prin intermediul platformei de prelucrare.  
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(4) Informațiile de interes sunt prelucrate potrivit dispozițiilor cuprinse în actele normative care stabilesc 

regimul juridic al activității structurilor/instituțiilor beneficiare.  

 

Categoriile de misiuni de zbor 

Art. 5. – (1) Misiunile de zbor se desfășoară cu respectarea regimului de zbor specific aeronavelor de stat. 

(2) În funcție de regimul în care se execută, misiunile de zbor sunt: 

a) misiuni de zbor cu regim independent, executate de către unitățile, instituțiile și structurile aflate în 

subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și de către autoritățile administrației publice centrale; 

b) misiuni de zbor cu regim de cooperare, executate de către inspectoratul general. 

(3) În funcție de structura/instituția beneficiară care prelucrează informațiile de interes, misiunile de zbor 

cu regim de cooperare sunt: 

a) misiuni de zbor în cooperare cu structurile beneficiare; 

b) misiuni de zbor în cooperare cu instituțiile beneficiare; 

c) misiuni de zbor la cerere. 

(4) Misiunile de zbor prevăzute la alin. (3) lit. b) și c sunt de interes public, se efectuează pe baze 

necomerciale în scopul desfășurării unor activități prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) din Regulamentul 

(UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în 

domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 

376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, 

precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului, cu modificările 

ulterioare, aflate sub controlul și în responsabilitatea autorității administrației publice centrale solicitante 

și, prin derogare de la dispozițiile art. 3 pct. 10 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările 

ulterioare, pot fi efectuate cu aeronave de stat deținute cu orice titlu de către inspectoratul general și 

structurile subordonate acestuia. 

 

Regim independent 

Art. 6. – (1) În scopul executării misiunilor de zbor în regim independent, structurile MAI și unitățile 

subordonate acestora operează aeronave fără pilot la bord: 

a) cu masa maximă la decolare mai mică de 15 kg, fără a exista obligativitatea asigurării mentenanței 

acestora de către personal tehnic-ingineresc de aviație; 

b) cu masa maximă la decolare între 15-150 kg, dacă pot asigura mentenanța cu personal tehnic ingineresc 

de aviație. 

(2) În situația în care structurile MAI și unitățile subordonate acestora nu îndeplinesc condiția prevăzută 

la alin. (1) lit. b), acestea execută misiuni de zbor în regim de cooperare cu inspectoratul general. 

(3) În scopul executării misiunilor de zbor în regim independent autoritățile administrației publice centrale 

operează sisteme de aeronave fără pilot la bord cu respectarea dispozițiilor specifice domeniului aviației 

civile. 

 

Regim de cooperare 
Art. 7. - Inspectoratul general și unitățile subordonate acestuia operează sisteme de aeronave fără pilot la 

bord în scopul executării misiunilor de zbor, în cooperare sau la cererea structurilor/instituțiilor 

beneficiare.  

                                                

Structurile beneficiare  

Art. 8. - Misiunile de zbor în cooperare cu structurile beneficiare se execută cu caracter de periodicitate 

de către inspectoratul general și unitățile subordonate acestuia pentru îndeplinirea unor atribuții proprii 

ale acestora, potrivit reglementarilor specifice utilizării resursei de zbor la nivelul Ministerului Afacerilor 

Interne. 
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Instituții beneficiare 

Art. 9. – (1) Misiunile de zbor în cooperare cu instituțiile beneficiare se execută cu caracter de 

periodicitate de către inspectoratul general și unitățile subordonate acestuia pentru îndeplinirea unor 

atribuții proprii ale acestora în modalitatea stabilită prin hotărâre a Guvernului. 

(2) În cuprinsul hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (1) sunt stabilite, fără a se rezuma la acestea, 

informațiile de interes necesare, indicarea cadrului juridic privind utilizarea informațiilor de interes, 

modalitatea de asigurare a necesarului logistic și operațional, precum și indicarea sursei de finanțare. 

 

La cerere 

Art. 10. – (1) Misiunile de zbor la cerere se execută punctual de către inspectoratul general și unitățile 

subordonate acestuia la solicitarea unei structuri a Ministerului Afacerilor Interne sau a unei autorități a 

administrației publice centrale în vederea îndeplinirii unor atribuții funcționale proprii. 

(2) Solicitarea cuprinde: 

a) scopul misiunii de zbor; 

b) atribuția legală a structurii/autorității în baza căreia se realizează prelucrarea informațiilor de interes 

sau mandatul de supraveghere tehnică; 

c) informațiile de interes care urmează a fi captate; 

d) locația unde urmează să se facă captarea; 

e) perioada în care se va desfășura captarea; 

f) modalitatea de receptare și prelucrare a informațiilor de interes.  

(3) Misiunile de zbor la cerere se execută, cu aprobarea secretarului de stat care coordonează inspectoratul 

general, numai în măsura în care componentele sistemului de aeronave fără pilot la bord deținut de către 

inspectoratul general și unitățile subordonate acestuia pot fi utilizate din punct de vedere tehnic în scopul 

misiunii de zbor solicitate. 

 

Operare tehnică 

Art. 11. - Operarea aeronavelor fără pilot la bord de către operator se face în conformitate cu manualele 

de operare în zbor ale producătorilor şi/sau cu procedurile de operare standard, elaborate conform 

specificului fiecărui tip de aeronavă în parte avizate de structura desemnată de Autoritatea Aeronautică 

Militară Națională. 

 

Modalitatea de operare 

Art. 12. - Stabilirea modalității de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord de către unitățile, 

instituțiile și structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne va fi stabilită prin 

ordin al ministrului afacerilor interne, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Personal  

Art. 13. – (1) Personalul încadrat în Ministerul Afacerilor Interne se califică în specialitatea operator de 

aeronave fără pilot la bord, ca navigator de sol, cu statut de personal aeronautic nenavigant de sol. 

(2) Personalul din cadrul autorităților administrației publice centrale, altele decât instituțiile din sistemul 

național de apărare, ordine publică și securitate națională și din domeniul vamal, care operează în regim 

independent sistemele de aeronave fără pilot la bord, se califică conform regimului de pregătire și 

acreditare specific domeniului aviației civile. 

 

Mentenanță 

Art. 14. – La nivelul MAI, mentenanța sistemelor de aeronave fără pilot la bord este asigurată de 

personalul tehnic ingineresc de aviație având statut de personal aeronautic nenavigant de sol.  

 

Desemnare/Achiziții 

Art. 15 – (1) Se desemnează inspectoratul general, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția 

centralizată de sisteme de aeronave fără pilot la bord necesare executării misiunilor de zbor prevăzute la 

art. 5 alin. (3) lit. a) și b) pentru structurile/instituțiile beneficiare. 
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(2) Calitatea de unitate de achiziții centralizată operează numai în raporturile de cooperare cu structurile 

și instituțiile beneficiare care au caracter de periodicitate, orice structură a Ministerului Afacerilor Interne 

sau o altă autoritate a administrației publice centrale pentru misiunile de zbor asigurate în regim 

independent achiziționează sisteme de aeronave fără pilot la bord, potrivit legii achizițiilor publice. 

 

Art. 16 - (1) Inspectoratul general încheie acorduri-cadru pentru sisteme de aeronave fără pilot la bord.  

(2) În cuprinsul anunțurilor de participare publicate în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru, 

organizate de către inspectoratul general, se prevăd structurile/instituțiile beneficiare care urmează să 

încheie contracte subsecvente. 

Art. 17 - Necesarul de sisteme de aeronave fără pilot la bord, pe tipuri și cantități, se stabilește pentru 

instituțiile beneficiare în cuprinsul hotărârii Guvernului prevăzută la art. 9 alin. (1), iar pentru structurile 

beneficiare, de fiecare în parte de comun acord cu inspectoratul general. 

 

Art. 18 - (1) Caietele de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice aferente procedurii de achiziție, se 

elaborează de către o comisie mixtă având în componență reprezentanți ai inspectoratului general, ai 

Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației și ai Direcției Generale Logistice din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ai structurii/instituției beneficiare. 

(2) Inspectoratul general este abilitat să stabilească prețul unitar estimat pentru fiecare tip de sistem de 

aeronave fără pilot la bord sau componentă a acestui sistem, care face obiectul achiziției în sistem 

centralizat, potrivit legii. 

(3) Răspunsurile la solicitările de clarificări care vizează documentația de atribuire se formulează de către 

unitatea de achiziții publice centralizată, în baza argumentelor tehnice formulate în scris de către 

reprezentanții structurii/instituției beneficiare, pentru componenta de senzori pentru captarea informațiilor 

de interes, ai inspectoratului general, ai Direcției Generale Logistice din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne pentru partea tehnică din compunerea aparatelor de zbor, iar pentru partea de comunicații, ai 

Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne 

(4) În procesul de evaluare a ofertelor, Comisia de evaluare va cuprinde reprezentanții inspectoratului 

general, ai Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației și ai Direcției Generale 

Logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ai structurilor/instituțiilor beneficiare, în condițiile 

art. 126 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Regim de proprietate 

Art. 19 – (1) Bunurile achiziționate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență intră în proprietatea 

privată a statului și în dotarea structurii/instituției care a încheiat contracte subsecvente. 

(2) Structurile/instituțiile beneficiare transmit inspectoratului general, cu orice titlu, sisteme de aeronave 

fără pilot la bord sau componente ale acestor sisteme în vederea operării. 

 

Financiar  

Art. 20. - Fondurile necesare în vederea operării sistemelor de aeronave fără pilot la bord se asigură de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne și al structurilor/instituțiilor beneficiare, în 

limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din fonduri externe nerambursabile, rambursabile 

și sau alte surse legale de finanțare. 

 

Program pilot 

Art. 21. – (1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne desfășoară un 

program pilot de cooperare, în vederea: 

a) inițierii activităților de operaționalizare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord; 

b) captării, receptării și prelucrării unor informații de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii.  
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(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii receptează și prelucrează următoarele informații de 

interes: 

a) date geospațiale aferente proiectelor de infrastructură de transport aflate în etapa de pregătire; 

b) date geospațiale aferente proiectelor de infrastructură de transport aflate în etapa de construcție; 

c) date geospațiale aferente infrastructurii de transport aflată în operare; 

d) date privind identificarea, localizarea și contorizarea automată a utilajelor din cadrul șantierelor 

proiectelor de infrastructură de transport aflate în etapa de construcție; 

e) date privind contorizarea automată a lucrătorilor din cadrul șantierelor proiectelor de infrastructură de 

transport aflate în etapa de construcție; 

f) date privind identificarea și localizarea rețelelor de utilitate publică aflate în arealele de dezvoltare ale 

proiectelor de infrastructură de transport; 

g) date privind identificarea și localizarea tipurilor de utilizare a terenurilor în arealele de dezvoltare ale 

proiectelor de infrastructură de transport; 

h) date privind elementele geologice, geomorfologice, hidrologice și climatice în arealele de dezvoltare 

ale proiectelor de infrastructură de transport; 

i) orice alte date spațiale care pot sprijini dezvoltarea și operarea infrastructurii de transport. 

(3) Ministerul Afacerilor Interne receptează și prelucrează următoarele informații de interes: 

a) date geospațiale ale zonei de frontieră;  

b) date referitoare la siguranța traficului rutier; 

c) date privind zonele afectate de calamitați naturale; 

d) date pentru localizarea, urmărirea și prinderea evadaților sau a altor persoane despre care există date și 

indicii temeinice că intenționează să săvârșească sau au săvârșit infracțiuni, ori care se sustrag măsurii 

arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate, precum și pentru probarea faptelor 

infracționale; 

e) date privind infrastructura fizică de comunicații proprie; 

f) date referitoare la desfășurarea mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, manifestărilor de amploare ce 

se desfășoară în spațiul public cu un grad de risc ridicat; 

g) date pentru identificarea navelor maritime semnalate de către Sistemul Integrat de Observare, 

Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră; 

h) date pentru cercetarea bacteriologică, radiologică și nucleară; 

i) date pentru coordonarea din aer a acțiunilor structurilor ministerului pe timpul îndeplinirii misiunilor 

specifice; 

j) date pentru căutarea aeronavelor, navelor și a persoanelor implicate în accidente aviatice, navale sau cu 

victime multiple, a persoanelor aflate în dificultate, în medii improprii supraviețuirii sau în zone izolate, 

sau a căror viață este pusă în pericol; 

k) date pentru însoțirea coloanelor oficiale și a transporturilor speciale; 

l) date privind evoluția în timp și spațiu a situațiilor de urgență produse, inclusiv factori externi de influență 

(temperatură, viteză vânt, direcție vânt, umiditate relativă). 

(4) Informațiile de interes prevăzute la alin. (2) și (3) sunt captate cu ocazia misiunilor de zbor. 

Achiziția 

Art. 22. – (1) În vederea desfășurării programului pilot prevăzut la art. 21 se achiziționează sisteme de 

aeronave fără pilot la bord în condițiile art. 15-18. 

(2) În cadrul achiziției prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are calitatea de 

instituție beneficiară.  

 

Dispoziții finale 

Art. 23. – Anual, până la data de 15 ianuarie, inspectoratul general, informează prim-ministrul României, 

cu aprobarea ministrului afacerilor interne, cu privire la numărul, felul și costurile misiunilor de zbor 

operate în cursul anului precedent.  

 

Art. 24. – În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul 

Afacerilor Interne, prin inspectoratul general, realizează impactul reglementării pentru îmbunătățirea 

mecanismului de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord. 
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Art. 25. – Ordinul ministrului afacerilor interne privind stabilirea modalității de operare a sistemelor de 

aeronave fără pilot la bord de către unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea/în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut la art. 12, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 


