
Anexa nr. 1 
 

AERONAVE  ULTRAU�OARE – Defini�ii 
Aeronavele ultrau�oare sunt aeronave caracterizate prin: 

a) un principiu simplu de concep�ie; 
b) o robuste�e general� demonstrat�; 
c) o aptitudine de a evolua cu motorul oprit suficient� pentru a realiza o aterizare pe un teren 
neamenajat în condi�ii de securitate satisf�c�toare; 
d) un pilotaj simplu care nu cere calit��i excep�ionale din partea pilotului; 
e) o între�inere simpl� care este asigurat� de proprietar. Dac� acesta dore�te poate face apel la 
constructor sau la un profesionist. 
 
1. Aeronavele ultrau�oare motorizate (denumite prescurtat ULM) 
1.1 Aeronavele ultrau�oare motorizate sunt aeronavele cu cel mult dou� locuri (inclusiv pilotul) dup� cum 
urmeaz�: 
1.1.1 para�utele cu motor (motopara�utele, motoparapantele, paramotoarele); 
1.1.2 deltaplanele cu motor (motodeltaplanele); 
1.1.3 planoarele motorizate ultrau�oare (motoplanoarele, planoarele cu motorizare auxiliar�); 
1.1.4 avioanele ultrau�oare; 
1.1.5 girocopterele ultrau�oare (autogirele); 
1.1.6 elicopterele ultrau�oare; 
1.1.7 dirijabilele ultrau�oare. 

1.2 Aeronavele ultrau�oare motorizate includ �i oricare din aeronavele de la punctul  1.1 care: 
1.2.1 sunt special proiectate sau modificate în scopuri experimentale, �tiin�ifice sau de cercetare �i sunt 
produse cel mai probabil în num�r foarte limitat, sau 
1.2.2 pentru care sarcinile de fabricare �i asamblare sunt efectuate în propor�ie de cel pu�in 51% de un 
amator sau de o asocia�ie de amatori f�r� scop lucrativ, pentru folosin�� proprie �i f�r� scopuri comerciale, 
inclusiv cele furnizate sub form� de set de asamblat. 

1.3 Aeronavele ultrau�oare motorizate avansate sunt aeronavele prev�zute la 1.1 sau 1.2, care au viteza 
de sustenta�ie m�surabil� sau, viteza minim� de zbor stabilizat în configura�ie de aterizare ce nu dep��e�te 
viteza calibrat� (CAS) de 65 km/h �i a c�ror mas� �i caracteristici se încadreaz� în limitele prev�zute în 
tabelul nr. 1. 
 

Categoria / Clasa Nr. 
locuri Masa Masa maxim� 

aeronav� 
Cu para�ut� de 

recuperare total� 

Cu decolare/ 
aterizare �i pe 

ap� 
Para�ute cu motor 1 Masa max. gol Pân� la 140 kg - -

Masa max. la 
decolare Pân� la 250 kg - - 

Planoare motorizate 1 Masa max. gol Pân� la 165 kg 15 kg suplimentar  -
Masa max. la 
decolare Pân� la 275 kg 15 kg suplimentar - 

Deltaplane cu motor, 
Avioane ultrau�oare, 
Elicoptere 
ultrau�oare.  

1 
 

Masa max. gol Pân� la 190 kg 15 kg suplimentar 30 kg suplimentar

Masa max. la 
decolare Pân� la 300 kg 15 kg suplimentar 30 kg suplimentar

Para�ute cu motor 2 Masa max. gol Pân� la 235 kg - -
Masa max. la 
decolare Pân� la 400 kg - - 

Planoare motorizate 2 Masa max. gol Pân� la 260 kg 25 kg suplimentar -
Masa max. la 
decolare Pân� la 425 kg 25 kg suplimentar - 

Deltaplane cu motor, 
Avioane ultrau�oare, 
Elicoptere 
ultrau�oare. 

2 Masa max. gol Pân� la 285 kg 25 kg suplimentar 45 kg suplimentar

Masa max. la 
decolare Pân� la 450 kg 25 kg suplimentar 45 kg suplimentar

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 376 bis/11.V.2020 3



Girocoptere 
ultrau�oare  

1-2 Masa max. gol Pân� la 350 kg - -
Masa max. la 
decolare Pân� la 600 kg - - 

Dirijabile ultrau�oare   
1-2 

Cu aer cald: volumul maximal anvelopei pân� la 1200 metri 3

Cu heliu: volumul maxim al anvelopei pân� la 400 metri 3 
Tabelul nr.1 

 
1.4  Aeronavele ultrau�oare motorizate primare sunt: 
1.4.1 planoarele motorizate, avioanele �i elicopterele inclusiv cele prev�zute la 1.2.1 �i 1.2.2, care au 
viteza de sustenta�ie m�surabil� sau viteza minim� de zbor stabilizat în configura�ie de aterizare ce nu 
dep��e�te viteza calibrata (CAS) de 83 km/h �i a c�ror mas� sau caracteristici se încadreaz� în limitele 
prev�zute în tabelul 2. 
 

Categoria / Clasa Nr. 
locuri 

Masa Decolare/aterizare 
pe uscat 

Decolare/aterizare 
pe uscat �i pe ap� 

Planoare 
motorizate primare  1-2 Mas� maxim� gol Pân� la 350 kg -

Mas� maxim� la decolare Pân� la 600 kg -
Avioane ultrau�oare 
primare   1-2 Mas� maxim� gol Pân� la 350 kg 50 kg suplimentar

Mas� maxim� la decolare Pân� la 600 kg 50 kg suplimentar
Elicoptere 
ultrau�oare primare 1-2 Mas� maxim� gol Pân� la 350 kg 50 kg suplimentar

Mas� maxim� la decolare Pân� la 600 kg 50 kg suplimentar
Tabelul nr. 2 

 

2. Aeronavele ultrau�oare nemotorizate (denumite prescurtat AUN) 
2.1 Aeronavele ultrau�oare nemotorizate sunt aeronavele cu cel mult dou� locuri (inclusiv pilotul) ce pot 
fi lansate de pe picioare sau cu ajutorul unui tren de aterizare, de pe o în�l�ime sau cu ajutorul unui mijloc 
de ridicare (mosor, tractare). Acestea sunt: 
2.1.1 planoarele ultrau�oare inclusiv parapantele, deltaplanele sau giroplanoarele; 
2.1.2 baloanele ultrau�oare. 

2.2 Aeronavele ultrau�oare nemotorizate includ �i oricare din aeronavele de la punctul 2.1 care: 
2.2.1 sunt special proiectate sau modificate în scopuri experimentale, �tiin�ifice sau de cercetare �i sunt 
produse cel mai probabil în num�r foarte limitat, sau 
2.2.2 pentru care sarcinile de fabricare �i asamblare sunt efectuate în propor�ie de cel pu�in 51% de un 
amator sau o asocia�ie de amatori, f�r� scop lucrativ, pentru folosin�� proprie �i f�r� scopuri comerciale, 
inclusiv cele furnizate sub form� de set de asamblat. 

2.3 Planoarele ultrau�oare avansate sunt cele prev�zute la punctele 2.1.1 sau 2.2, �i au o mas� maxim� la 
decolare pân� la 250 kg când au un singur loc sau 400 kg când sunt cu dou� locuri. La masa maxim� la 
decolare se pot ad�uga 15 kg pentru planoarele cu un singur loc �i 25 kg pentru planoarele cu dou� locuri, 
dac� acestea sunt prev�zute cu para�ut� cu recuperare total�. Masa maxim� gol a acestor planoare trebuie 
s� aib� valori care s� permit� sarcini utile de minim 90 kg pentru aeronave cu un singur loc �i minim 150 
kg pentru aeronave cu dou� locuri f�r� a se dep��i masa maxim� la decolare. 

2.4 Baloanele avansate sunt cele care au volumul maxim al anvelopei pân� la 1200 m3 atunci când sunt cu 
aer cald sau, volumul maxim al anvelopei pân� la 400 m3 atunci când sunt cu heliu. 

2.5 Planoarele ultrau�oare primare sunt cele prev�zute la punctele 2.1.1 sau 2.2, ce au masa maxim� gol 
pân� la 350 kg �i masa maxim� la decolare pân� la 600 kg. 
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