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INTRODUCERE
Acest document prezintă informații de bază pentru trainerii și instituțiile din domeniul
Educației și Formării Profesionale, privind ceea ce trebuie să facă cursanții pentru a
obține certificatele generate automat, în limba română. În plus, sunt date informații
despre cum pot obține participanții certificate eliberate de partenerii proiectului din țara
lor.

INSTRUMENTE DE EVALUARE
Acest paragraf arată ce trebuie să facă participanții pentru a avea acces la materialele
educaționale și cum pot să demonstreze cunoștințele lor în domeniul tehnologiei
dronelor.
Ca un prim pas, cursanții trebuie să intre pe platforma e-Learning https://edudroneproject.eu/lms/?lang=ro , să își creeze un cont și apoi să se logheze. Pe platformă pot fi
găsite mai multe module care tratează diferite subiecte. Cursanții pot învăța despre
Tehnologia Dronelor și utilizarea acesteia citind și studiind fiecare modul. După ce
finalizează procesul de învățare, cursanții pot să își testeze cunoștințele dobândite
folosind teste grilă.

Teste grilă
În această secțiune sunt incluse toate testele grilă pe care participanții ar trebui să le
rezolve pentru a demonstra cunoștințele lor în domeniul Tehnologiei Dronelor. Fiecărui
modul îi corespunde un test grilă cu variante multiple de răspuns, format din 10 întrebări
având unul sau mai multe răspunsuri corecte.
Testele sunt prezentate mai jos, conform ordinii de pe platforma e-learning a capitolelor
aferente.

1_ Introducere în Tehnologia Dronelor – test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care din următoarele enunțuri este corect?
Răspuns 1: O dronă este o aeronavă fără pilot la bord, care poate zbura în
mod controlat de la distanță sau autonom, pe baza planurilor de zbor
controlate de software corelate cu senzorii de la bord și cu GPS.
Răspuns 2: O dronă nu poate zbura în mod autonom
Răspuns 3: O dronă nu poate folosi sistemul GPS
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Răspuns 4: O dronă nu poate fi controlată de la distanță
Întrebarea 2: O dronă tip Omnicopter poate să zboare cu spatele înainte
Răspuns 1: Adevărat
Răspuns 2: Fals
Întrebarea 3: O dronă cu anvergura aripilor de 7 metri este:
Răspuns 1: O dronă mare
Răspuns 2: O dronă mijlocie
Răspuns 3: O dronă mică
Răspuns 4: O dronă ornitopter
Întrebarea 4: Cum zboară o dronă multirotor?
Răspuns 1: Generând portanță prin propagarea aerului deasupra și sub aripă
Răspuns 2: Prin schimbarea pasului elicei
Răspuns 3: Generând portanță verticală cu ajutorul
Răspuns 4: Generând portanță și propulsie prin mișcarea aripilor
Întrebarea 5: Câmp vizual direct (VLOS ) înseamnă:
Răspuns 1: pilotul trebuie să poarte ochelarii FPV tot timpul
Răspuns 2: pilotul trebuie să mențină contactul vizual direct cu drona tot
timpul
Răspuns 3: pilotul trebuie să urmărească fluxul video de la camera dronei tot
timpul
Răspuns 4: Niciuna din cele de mai sus
Întrebarea 6: Care din următoarele enunțuri despre Regulatorul de turație (ESC) este
adevărat?
Răspuns 1: ESC controlează toate motoarele electrice ale unei drone
Răspuns 2: ESC controlează doar un motor electric al unei drone
Răspuns 3: ESC este folosit pentru limitarea automată a vitezei unei drone
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Răspuns 4: ESC conectează controlerul de zbor cu Placă de distribuție a puterii
(PDB)
Întrebarea 7: Care din următoarele comenzi de mișcare va roti drona spre dreapta?
Răspuns 1: Turație (throttle)
Răspuns 2: Ruliu (roll)
Răspuns 3: Tangaj (pitch)
Răspuns 4: Girație (yaw)
Întrebarea 8: Care din următoarele sisteme de propulsie poate fi folosit la o dronă?
Răspuns 1: Motor cu ardere internă
Răspuns 2: Turbine cu gaze
Răspuns 3: Sisteme alimentate de baterii
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 9: O dronă alimentată doar cu panouri solare ar putea zbura în jurul globului
fără escală?
Răspuns 1: Da, dronele pe bază de energie solară au potențial de zbor nelimitat
Răspuns 2: No
Răspuns 3: Da, drona Solar Impulse a făcut deja acest lucru
Răspuns 4: Da, dacă aripile sunt suficient de mari
Întrebarea 10: Prima dronă cvadricopter modernă a apărut în anii `90
Răspuns 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat

2_ Proiectarea și fabricarea dronelor – Test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care din următoarele afirmații sunt corecte?
Răspunsul 1: Dimensiunile elicelor unei drone sunt determinate de
dimensiunea cadrului dronei.
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Răspunsul 2: Dimensiunea elicei unei drone este direct proporționala cu
puterea generată de motor
Răspunsul 3: Dimensiunile elicelor unei drone sunt
dronă.

determinate de tipul de

Întrebarea 2: Dimensiunile maxime ale unui cadru sunt determinate în principal de cea
mai mare distanță pe diagonală dintre două motoare.
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 3: Principalele caracteristici ale motorului unei drone ar putea fi:
Răspunsul 1: puterea
Răspunsul 2: viteza
Răspuns 3: dimensiuni
Răspuns 4: Toate acestea
Întrebarea 4: Fiecare motor al unei drone nu trebuie să genereze aceeași putere pentru a
asigura aceeași accelerație.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 5: Condițiile impuse pentru proiectarea și fabricarea dronelor sunt:
Răspunsul 1: durata zborului
Răspunsul 2: modul de conectivitate
Răspunsul 3: sistemul de navigație utilizat
Răspuns 4: frecvența de operare
Răspunsul 5: Toate acestea
Întrebarea 6: Care dintre următoarele piese ar putea fi componente ale unui drone:
Răspunsul 1: cadru
Răspunsul 2: elice
Răspuns 3: regulatoare de viteză
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Răspuns 4: baterii
Răspunsul 5: controlorul de zbor
Răspunsul 6: Toate acestea
Întrebarea 7: Care dintre următoarele caracteristici sunt luate în considerare la
proiectarea / producerea sau achiziționarea cadrului dronei :
Răspunsul 1: forma
Răspunsul 2: mărimea
Răspunsul 3: pitch
Răspuns 4: materialul
Răspunsul 5: controlorul de zbor
Întrebarea 8: Care dintre următoarele dispozitive ar putea fi drona:
Răspunsul 1: Vehiculul aerian fără pilot
Răspunsul 2: Vehicul de suprafață fără pilot
Răspuns 3: Vehicul subacvatic fără pilot
Răspuns 4: Toate acestea
Întrebarea 9: Distanța dintre motoare este determinată de dimensiunile elicelor.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 10: Dronele de tip UAV sunt echipate cu motoare electrice, câte unul pentru
fiecare elice.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat

3_ Programarea dronelor – Test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care din următoarele afirmații sunt corecte?
Răspunsul 1: Modul acro utilizează numai giroscopul.
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Răspunsul 2: În modul acro, pilotul folosește stick-ul radio al receptorului pentru
a controla viteza unghiulară și pentru a menține poziția dronei
Răspunsul 3: În modul acro, accelerația este complet manuală
Răspuns 4: Toate acestea
Întrebarea 2: Bicopterul coaxial nu utilizează două elice aliniate una peste cealaltă.
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 3: Configurările de drone mai puțin utilizate sunt:
Răspunsul 1: bicopter
Răspunsul 2: bicopterul coaxial
Răspunsul 3: quadcopter cu pas variabil
Răspuns 4: Toate acestea
Întrebarea 4 Modul Altitude Hold utilizează numai barometrul pentru a stabiliza dronele.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 5: Avantajele configurației cu motor coaxial pentru drone sunt:
Răspunsul 1: dronele pot ateriza în siguranță dacă un motor eșuează
Răspunsul 2: ocupă mai puțin spațiu
Răspunsul 3: drona este mai ușor de manevrat
Răspunsul 4: Toate acestea
Întrebarea 6: O drona "Almost-Ready-to-Fly" are următoarele caracteristici:
Răspunsul 1: unele părți nu vor fi incluse și este necesar să le obțineți
separat
Răspunsul 2: drona care poate zbura fără regulator de viteză
Răspunsul 3: drona care poate zbura fără controlor de zbor
Întrebarea 7: Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

8

Răspunsul 1: modul Loiter va încerca automat să mențină locația curentă,
poziția și altitudinea
Răspunsul 2: Pilotul poate zbura în modul Loiter ca și când ar fi într-un mod
de zbor mai manual
Răspunsul 3: În modul Loiter, pilotul nu poate controla poziția dronei cu stickurile de control.

Întrebarea 8: Care dintre următoarele moduri de zbor poate fi folosit pentru drone:
Răspunsul 1: Modul drift
Răspuns 2: modul Flip
Răspuns 3: Modul ghidat
Răspuns 4: Modul PosHold
Răspuns 5: Toate acestea
Întrebarea 9: Modul de zbor reprezintă modul în care controlorul de zbor ajută pilotul să
controleze drona.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 10: În modul Flight Auto, punctele GPS și altitudinea sunt programate înainte
de zbor.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat

4_ Pilotarea dronelor - Test Autoevaluare
Întrebarea 1: Care dintre următoarele elemente sunt componente ale unui emițător?
Răspuns 1: Antena.
Răspuns 2: Afișaj LCD
Răspuns 3: Switch de viteză
Răspuns 4: Toate acestea
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Întrebarea 2: Operarea / pilotarea unei drone nu implică lansarea comenzilor prin
intermediul unui emițător.
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals

Întrebarea 3: Ce comenzi sunt folosite pentru pilotarea unei drone?
Răspunsul 1: Roll
Răspunsul 2: Pitch
Răspuns 3: Yaw
Răspuns 4: Throttle
Răspuns 5: Toate acestea
Întrebarea 4. O regulă de bază pentru pilotarea dronei este verificarea bateriei înainte de
primul zbor.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 5: Funcția "Întoarcere la domiciliu" trebuie să fie activată înainte de fiecare
zbor.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 6: Comanda Yaw rotește drona în sensul acelor de ceasornic sau în sens
contrar acelor de ceasornic.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 7: Care dintre următoarele tehnologii sunt utilizate pentru a spori siguranța
zborului:
Răspunsul 1: No Fly Zone
Răspunsul 2: Ready To Fly
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Răspunsul 3: Google Fly.
Întrebarea 8: Care dintre următoarele reguli trebuie respectate pentru pilotarea dronei
în siguranță:
Răspunsul 1: dronele trebuie ridicate la o înălțime mai mică de 400 de picioare
deasupra solului
Răspunsul 2: Zona aeroportului trebuie evitată
Răspunsul 3: Zona în care există clădiri militare ar trebui evitată
Răspunsul 4: Trebuie evitate zonele în care sunt mulți oameni
Răspuns 5: Nu se pilotează drone sub influența drogurilor și a alcoolului
Răspunsul 6: Toate acestea
Întrebarea 9: Comanda Pitch deplasează drona înainte sau înapoi.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 10: Folosind comanda Roll veți deplasa drona spre stânga sau spre dreapta.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat

5_ Accesorii drone - Test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care dintre următoarele metode poate fi utilizată pentru a controla o drona?
Răspunsul 1: regulatorul RC standard
Răspuns 2: Bluetooth
Răspuns 3: conexiune WiFi
Răspuns 4: Toate acestea

Întrebarea 2: Accelerometrul este folosit pentru a măsura accelerația liniară pe una sau
trei axe.
Răspunsul 1: Adevărat
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Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 3: Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:
Răspunsul 1: Gimbal este un dispozitiv al dronei folosit pentru stabilizarea unei
camere video pe toate axele
Răspunsul 2: Un sistem "gimbal" include un cadru mecanic, două sau mai multe
motoare și senzori.
Răspuns 3: Gimbalul cu 3 axe oferă o mai bună stabilitate video decât cele cu două
axe
Răspuns 4: Toate acestea
Întrebarea 4 "First Person View" este un sistem alcătuit dintr-o cameră video care
transmite date în timp real și un monitor de realitate virtuală sau ochelari prin care
operatorul poate vizualiza imaginile transmise.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 5: Accelerometrul nu trebuie să fie montat la controlerul de zbor astfel încât
axele liniare să se alinieze cu axele principale ale UAV.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 6: Giroscopul trebuie montat astfel încât axa de rotație să se alinieze cu axele
UAV.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 7: Care dintre următoarele tipuri de senzori sunt utilizați pentru evitarea
obstacolelor:
Răspunsul 1: Lidar
Răspunsul 2: Ultrasonic
Răspuns 3: Infrared
Răspuns 4: Molecular
Întrebarea 8: Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:
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Răspunsul 1: senzorii pentru detectarea obstacolelor sunt deosebit de folositori,
mai ales pentru caracteristica Home Back
Răspunsul 2: pilotarea dronei în interior este aproape imposibilă, fără senzori
pentru detectarea obstacolelor
Răspunsul 3: costul de asigurare a dronei este mult mai mic dacă este echipată cu
senzori de detectare a obstacolelor
Răspunsul 4: Toate acestea
Întrebarea 9: Barometrul măsoară presiunea și altitudinea drona își modifică poziția.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat
Întrebarea 10: Un IMU conține atât un accelerometru, cât și un giroscop.
Răspunsul 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat

6_ Mentenanța dronelor – test de autoevaluare
Întrebarea 1: Mentenanța este o operațiune critică deoarece:
Răspuns 1: Poate duce la economii de resurse
Răspuns 2: reduce riscurile de accidente
Răspuns 3: scade riscul de răspundere
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 2: Upgradarea software-ului unei drone este o operațiune de mentenanța
Răspuns 1: Adevărat
Răspuns 2: Fals
Întrebarea 3: Următoarele lucruri trebuie verificate înaintea fiecărui zbor:
Răspuns 1: Marcajele de înregistrare
Răspuns 2: Deteriorări ale elicelor
Răspuns 3: Antenele
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Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 4: O baterie trebuie depozitată:
Răspuns 1: Complet încărcată
Răspuns 2: Descărcată la 40-65%
Răspuns 3: Descărcată la 10-40%
Răspuns 4: Descărcată la 65-80%
Întrebarea 5: Mentenanța neplanificată a unei drone trebuie făcută:
Răspuns 1: Înainte și după fiecare zbor
Răspuns 2: Înainte de fiecare zbor
Răspuns 3: După fiecare zbor
Răspuns 4: Când producătorul dronei cere updatarea neplanificată a
softului de sistem
Întrebarea 6: Care din următoarele enunțuri despre inspecția dronelor este adevărat?
Răspuns 1: Include upgrade software
Răspuns 2: Trebuie făcută obligatoriu înainte și după fiecare zbor
Răspuns 3: Poate fi făcută după fiecare 200 de zboruri
Răspuns 4: Ar trebui făcută numai când este specificat de producătorul dronei
Întrebarea 7: Care din următoarele enunțuri despre mentenanța planificată este
adevărat?
Răspuns 1: Nu e necesară dacă producătorul dronei nu furnizează documentația
de mentenanță
Răspuns 2: Trebuie făcută obligatoriu înainte și după fiecare zbor
Răspuns 3: Trebuie să facă parte din protocol de planificare a mentenanței
stabilit de operator
Răspuns 4: Respectarea tuturor instrucțiunilor producătorul dronei este
opțională
Întrebarea 8: Care din următoarele operațiuni NU sunt incluse în inspecția de dinaintea
zborului?
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Răspuns 1: Verificarea încărcării bateriei stației de control
Răspuns 2: Verificarea comunicării cu stația de control
Răspuns 3: Verificarea vizuală a stației de control
Răspuns 4: Verificarea funcțională a stației de control
Întrebarea 9: Elicele dronei trebuie înlocuite:
Răspuns 1: După fiecare 100 de zboruri
Răspuns 2: După fiecare 200 de zboruri
Răspuns 3: După fiecare 300 de zboruri
Răspuns 4: După fiecare 400 de zboruri
Întrebarea 10: Marcajele de înregistrare trebuie verificate în timpul inspecției de
dinaintea zborului
Răspuns 1: Fals
Răspuns 2: Adevărat

7_ Siguranța și reglementarea - Test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care din următoarele afirmații nu este considerată risc de siguranță pentru
utilizarea unei Drone?
Răspunsul 1: riscuri standard de procedură de operare
Răspuns 2: Risc de coliziune
Răspunsul 3: Riscul de coliziune al dronei-om
Răspuns 4: risc de electroșoc minor
Întrebarea 2: Care dintre următoarele sunt / sunt considerate riscuri de procedură
standard de operare?
Răspunsul 1: Operatori de drone neintenționați
Răspunsul 2: Lipsa verificărilor înainte de zbor și după decolare
Răspunsul 3: condiții meteo nefavorabile și vizibilitate redusă a operatorului
Răspunsul 4: Toate acestea
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Întrebarea 3: Dronele nu sunt considerate un pericol pentru aeronave
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 4: Potrivit studiului FAA, păsările pot provoca daune mult mai mult decât
dronele (de dimensiuni și viteze similare)
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 5: Potrivit Task-Force EASA, avioanele mari și rotorcrafts sunt mai rezistente
la coliziuni cu drona (pentru categoria mică a dronelor)
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 6: Dronele cu rotori multipli provoacă mai multă deteriorare cazurilor Drone
- Human Collision, datorită tragerii lor aerodinamice mai mari
Răspunsul 1: Adevărat
Răspunsul 2: Fals
Întrebarea 7: Care din următoarele NU este considerată o regulă generală de siguranță
pentru zborul unei drone?
Răspunsul 1: Dispozitivul dvs. are o limitare maximă a altitudinii de zbor
Răspunsul 2: Drona ta trebuie să cântărească mai puțin de 1 kg pentru a
zbura în apropierea aeroporturilor
Răspunsul 3: Aveți nevoie de permisiune specială pentru a opera în zonele
populate
Răspunsul 4: Trebuie să vă înregistrați drona la o autoritate competentă înainte
de a zbura
Întrebarea 8: Noul Regulament UE 2018/1139
Răspunsul 1: reglementează distanțele de aeronave cu echipaj uman, protejând
oamenii și infrastructura critică și sensibilă
Răspunsul 2: menține drona la o distanță adecvată de reactoare nucleare, baze
militare sau conducte de petrol
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Răspunsul 3: asigură confidențialitatea prin separarea corespunzătoare de zonele
rezidențiale
Răspunsul 4: toate acestea
Întrebarea 9:Noua reglementare specifică privind aviația în UE prevede
Răspunsul 1: 4 categorii de drone(mici, deschise, specifice, certificate)
Răspunsul 2: 3 categorii de drone (deschise, specifice, certificate)
Răspuns 3: 2 categorii de drone (profesionale, recreative)
Răspuns 4: 4 categorii de drone (fără risc, deschis, specificat, profesional)
Întrebarea 10: În conformitate cu noile cerințe ale Regulamentului UE privind dronele
mici (până la 25 kg)
Răspunsul 1: va fi disponibil pe piață fără o marcare CE
Răspunsul 2: va fi disponibil pe piață cu un marcaj CE cu 3 clase (C1, C2, C3)
Răspunsul 3: va fi disponibil pe piață cu un marcaj CE cu 4 clase (C1, C2, C3, C4)
Răspunsul 4: va fi disponibil pe piață cu un marcaj CE cu 5 clase (C0, C1, C2,
C3, C4)

8_ Drone – Aplicații comerciale
Întrebarea 1. Potrivit Business Insider, în anul 2017 s-au vândut mai mult de:
Răspunsul 1: 1 milion de drone
Răspunsul 2: 14 milioane de drone
Răspunsul 3: 7 milioane de drone
Răspunsul 4: 10 milioane de drone
Întrebarea 2. Misiunea companiei Zipline este:
Răspunsul 1: pentru a aduce medicina care salvează viața la cele mai dificile
locuri de pe planeta
Răspunsul 2: să efectueze controale sigure privind infrastructura
Răspunsul 3: pentru a oferi materiale de film de cea mai înaltă calitate
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Răspunsul 4: pentru combaterea poluării aerului
Întrebarea 3. Care dintre aceste companii lucrează pe piața dronelor?
Răspunsul 1: Soarability Technologies
Răspunsul 2: Agrobiotics
Răspunsul 3: Dron Sfera
Răspunsul 4: Toate
Întrebarea 4. BioCarbon a dezvoltat o tehnică care ar permite dronelor să:
Răspunsul 1: Taie până la 15 milioane de copaci pe an
Răspunsul 2: Plantează un miliard de copaci pe an
Răspunsul 3: Detectează peste 100 de poluanți în aer
Întrebarea 5. Ce oraș polonez se luptă cu poluarea aerului cu ajutorul laboratorului
Scentroid DR 1000 care zboară?
Răspunsul 1: Cracovia
Răspunsul 2: Varșovia
Răspunsul 3: Katowice
Răspunsul 4: Gdansk
Întrebarea 6. Există un oraș în care dronele acționează ca taxiuri?
Răspunsul 1: Da - Dubai
Răspunsul 2: Da - Tokyo
Răspunsul 3: Da - Lianyungang
Răspunsul 4: Nu
Întrebarea 7. Există drone care sunt capabile să transfere polenul între flori cum ar fi
albinele?
Răspunsul 1: da
Răspunsul 2: Nu
Întrebarea 8. Aplicație a dronelor în sectorul agricol poate fi:
Răspunsul 1: Curățarea prafului
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Răspunsul 2: Monitorizarea animalelor
Răspunsul 3: Pulverizare
Răspunsul 4: Crearea de hărți detaliate
Întrebarea 9. În agricultură cele două caracteristici cele mai importante ale unei drone
sunt:
Răspunsul 1: Rezoluția camerei, lungimea zborului
Răspunsul 2: Durabilitate, lungimea zborului
Răspunsul 3: Durabilitate, emisie de zgomot
Întrebarea 10. Timpul și intervalul zborului de la Atlas Pro este:
Răspunsul 1: 55 de minute și 50 de kilometri
Răspunsul 2: 45 de minute și 50 de kilometri
Răspunsul 3: 50 minute și 55 de kilometri
Răspunsul 4: 50 de minute și 45 de kilometri

9_ Studii de caz în industria dronelor pentru a arăta potențialul de
stimulare a spiritului antreprenorial - test de autoevaluare
Întrebarea 1: În următorii 20 de ani, sectorul dronelor în Europa:
Răspuns 1: se așteaptă să angajeze direct peste 50.000 de persoane în UE și să aibă
un impact economic de peste 5 miliarde de euro pe an.
Răspuns 2: se așteaptă să angajeze direct peste 100.000 de persoane în UE și
să aibă un impact economic de peste 10 miliarde de euro pe an.
Răspuns 3: se așteaptă să angajeze direct peste 150.000 de persoane în UE și să
aibă un impact economic de peste 10 miliarde de euro pe an.
Răspuns 4: se așteaptă să angajeze direct peste 100.000 de persoane în UE și să
aibă un impact economic de peste 5 miliarde de euro pe an.
Întrebarea 2: În cadrul reglementărilor europene de siguranță pentru drone civile,
producătorii și operatorii de drone:
Răspuns 1: Pot să activeze într-un cadru destul de relaxat de reglementări
Răspuns 2: Ar trebui să activeze într-un cadru complex de reglementări

19

Răspuns 3: Trebuie să activeze într-un cadru complex de reglementări
Răspuns 4: Ar trebui să activeze într-un cadru destul de relaxat de reglementări
Întrebarea 3: Ce instituție a adoptat un plan de dezvoltare a tuturor reglementărilor
necesare pentru a susține pe deplin integrarea dronelor în spațiul aerian european?
Răspuns 1: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA)
Răspuns 2: Operatorii europeni pentru monitorizare a datelor de zbor (EOFDM)
Răspuns 3: Rețeaua de promovarea a Siguranței (SPN)
Răspuns 4: Grupul de coordonare a autorităților europene pentru monitorizare a
datelor de zbor (EAFDM)
Întrebarea 4: Este permisă, în majoritatea țărilor europene, folosirea dronelor în scopuri
recreaționale (personale), fără autorizație specifică din partea autorităților aviației, doar
cu unele restricții?
Răspuns 1: Da
Răspuns 2: Nu
Întrebarea 5: La ce se angajează membrii Alianței Producătorilor de Drone din Europa
(APDE)?
Răspuns 1: Să dezvolte piața de drone civile din Europa, oferind locuri de
muncă, stimulând creșterea economică și inspirând noi aplicații creative ale
acestei tehnologii.
Răspuns 2: Să coopereze cu organismele de reglementare și decidenții la nivel
național, european și internațional
Răspuns 3: Să creeze un cadru de reglementări inovativ și armonizat în Europa
Răspuns 4: Să dezvolte un tip special de dronă pentru standarde de siguranță mai
ridicate
Întrebarea 6: Care este scopul platformei software Drone Deploy: (răspunsuri multiple)
Răspuns 1: să folosească tehnologia dronelor pentru a reduce timpul de
lucru
Răspuns 2: să folosească tehnologia dronelor pentru a spori eficacitatea
Răspuns 3: să simplifice procesele tehnice, prin crearea de modele 3D care
permit evaluări și mentenanță mai precise și rapide
Răspuns 4: să îndeplinească sarcini periculoase, evitând intervenția umană.
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Întrebarea 7: Ce rezultate au obținut Delair cu afacerea lor?
Răspuns 1: Eficiența și rapiditatea cerute în agricultură
Răspuns 2: Posibilitatea de a lua decizii de afacere mai bune, mai rapid
Răspuns 3: Posibilitatea oferită operatorilor de a efectua operațiuni de
supraveghere zi și noapte
Răspuns 4: Achiziționarea rapidă de date de înaltă calitate
Întrebarea 8: Ce rezultate au obținut PwC cu afacerea lor?
Răspuns 1: Eficiența și rapiditatea cerute în agricultură
Răspuns 2: Posibilitatea de a lua decizii de afacere mai bune, mai rapid
Răspuns 3: Posibilitatea oferită operatorilor de a efectua operațiuni de
supraveghere zi și noapte
Răspuns 4: Simplificarea masivă a proceselor de luare a deciziilor
Întrebarea 9: Ce rezultate au obținut Italdron cu afacerea lor?
Răspuns 1: Eficiența și rapiditatea cerute în agricultură
Răspuns 2: Posibilitatea de a lua decizii de afacere mai bune, mai rapid
Răspuns 3: Posibilitatea oferită operatorilor de a efectua operațiuni de
supraveghere zi și noapte
Răspuns 4: Posibilitatea oferită operatorilor de a efectua operațiuni de
supraveghere zi și noapte
Întrebarea 10: Care este rolul Europei în piața dronelor?
Răspuns 1: să reducă rolul semnificativ în evoluția globală a piețelor de desfacere
Răspuns 2: Să pună în pericol calitatea standardelor de siguranță
Răspuns 3: Să piardă leadership-ului său aerospațial și de apărare
Răspuns 4: să obțină un rol semnificativ în această piață globală dinamică
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10_ Tehnologia dronelor și antreprenoriatul – test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care din următoarele sunt avantaje oferite de drone?
Răspuns 1: Permit automatizarea proceselor de lucru
Răspuns 2: Înlocuiesc oamenii în situații riscante
Răspuns 3: Pot achiziționa date în mod precis
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 2: Care din următoarele aplicații NU se numără printre utilizările comerciale
ale dronelor?
Răspuns 1: Transportul pieselor de schimb
Răspuns 2: Transportul persoanelor
Răspuns 3: Reparații de scurtă durată
Răspuns 4: Turnare filme scurte
Întrebarea 3: Care din următoarele aplicații sunt adecvate pentru drone?
Răspuns 1: Monitorizarea riscurilor
Răspuns 2: Servicii de internet
Răspuns 3: Servicii de securitate
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 3: Care din următoarele sectoare beneficiază de pe urma dronelor?
Răspuns 1: Ingineria marină
Răspuns 2: Ingineria autovehiculelor
Răspuns 3: Ingineria civilă
Răspuns 4: Ingineria aerospațială
Întrebarea 4: Dronele pot fi utilizate în agricultură pentru plantare.
Răspuns 1: Adevărat
Răspuns 2: Fals
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Întrebarea 5: Care din următoarele enunțuri despre drone NU este adevărat?
Răspuns 1: Dronele pot reduce consecințele economice ale dezastrelor naturale
Răspuns 2: Dronele pot furniza Internet
Răspuns 3: Dronele pot preveni uraganele
Răspuns 4: Dronele pot preveni fraudele în asigurări
Întrebarea 6: Dronele pot fi folosite în sectorul securității pentru:
Răspuns 1: Planificare
Răspuns 2: Reacții proactive
Răspuns 3: Detectarea eroziunii
Răspuns 4: Monitorizarea stabilității suprafețelor
Întrebarea 7: Dronele pot fi folosite în sectorul minier pentru:
Răspuns 1: Planificare
Răspuns 2: Detectarea eroziunii
Răspuns 3: Cartografiere
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 8: Care dintre următoarele companii sunt cunoscute pentru Antreprenoriat
social?
Răspuns 1: Zipline
Răspuns 2: Flirtey
Răspuns 3: Drones for Development
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 9: Care din următoarele enunțuri este adevărat?
Răspuns 1: Dr.One poate transporta medicamente, vaccinuri, pungi de sânge
Răspuns 2: Dr.One necesită pistă de aterizare
Răspuns 3: Dr.One poate transporta organe umane
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
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Întrebarea 10: Care din următoarele enunțuri este adevărat?
Răspuns 1: Utilizarea comercială a dronelor este permisă în multe țări
europene
Răspuns 2: Un antreprenor în domeniul dronelor nu trebuie să respecte
reglementările legale locale atâta timp cât respectă reglementările UE
Răspuns 3: Utilizarea comercială a dronelor nu este afectată de reglementările
legale locale
Răspuns 4: Toate cele de mai sus

11_ Dronele si incluziunea sociala – test de autoevaluare
Întrebarea 1: Exista o definiție acceptata universal pentru excluderea sociala?
Răspuns 1: Da
Răspuns 2: Nu
Întrebarea 2: Care enunț descrie mai bine excluziunea sociala?
Răspuns 1: o situație in care persoanele nu vor sa ia parte pe deplin la viața
economica, sociala, politica si culturala
Răspuns 2: o situație in care persoanele pot sa participe la viața economica,
sociala, politica, culturala
Răspuns 3: o situație in care persoanele sunt antisociale
Răspuns 4: procesul care duce la și menține o stare in care persoanele nu
pot sa participe pe deplin la viața economica, sociala, politica si culturala
Întrebarea 3: Cum realizam incluziunea sociala?
Răspuns 1: îmbunătățind participarea in societate a persoanelor ce sunt
discriminate sau dezavantajate
Răspuns 2: crescând oportunitățile si accesul la resurse pentru persoanele
dezavantajate
Răspuns 3: desfășurând activități de sensibilizare a opiniei publice pentru
respectarea drepturilor omului si oferind persoanelor dezavantajate
oportunitatea de a-si face auzita vocea
Răspuns 4: toate cele de mai sus
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Întrebarea 4: Termenul “dizabilitate” acoperă:
Răspuns 1: deficienta
Răspuns 2: limitare a activității
Răspuns 3: restricții de participare
Răspuns 4: toate cele de mai sus
Întrebarea 5: Nevoile cursanților cu dizabilități se împart in 3 nivele interdependente si
interconectate (nevoi de baza, nevoi psihologice, Nevoi personale de realizare )
Răspuns 1: adevărat
Răspuns 2: fals
Întrebarea 6: Exista doar doua tipuri de dizabilități
Răspuns 1: adevărat
Răspuns 2: fals
Întrebarea 7: Care dintre următoarele nu este considerat un tip de dizabilitate?
Răspuns 1: handicap fizic
Răspuns 2: intoleranta la lactoza
Răspuns 3: tulburare de echilibru
Răspuns 4: dizabilitate de sănătate mentala si emoțională
Întrebarea 8: Care din următoarele poate fi considerata o dizabilitate ascunsa?
Răspuns 1: epilepsie
Răspuns 2: autism
Răspuns 3: leziuni ale creierului dobândite
Răspuns 4: toate cele de mai sus
Întrebarea 9: Persoanele cu handicap se pot confrunta cu patru forme cheie de
excludere (politica, economica, culturala, sociala)
Răspuns 1: fals
Răspuns 2: adevărat
Întrebarea 10: Pentru persoanele cu dizabilități, pilotarea dronelor:
Răspuns 1: poate fi o oportunitate educațională, de a învăța sa controleze un
echipament cu tehnică superioară
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Răspuns 2: poate fi o oportunitate de angajare, pentru a lucra ca operatori de
drone
Răspuns 3: 1 si 2
Răspuns 4: nu prezinta nicio utilitate

12_ Viitorul dronelor– test de autoevaluare
Întrebarea 1: Care din următoarele tendințe influențează dezvoltarea tehnologiei
dronelor?
Răspuns 1: Miniaturizarea
Răspuns 2: Creșterea autonomiei
Răspuns 3: Folosirea roiurilor de drone
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 2: Ar putea roiurile de drone să înlocuiască focurile de artificii?
Răspuns 1: Nu, sunt prea dificil de controlat
Răspuns 2: Da, deja s-a făcut acest lucru
Răspuns 3: Nu încă, dar va fi posibil în curând, odată cu dezvoltarea Inteligenței
Artificiale
Răspuns 4: Doar dacă dronele transportă dispozitive pentru focuri de artificii
Întrebarea 3: Care din următoarele aplicații sunt adecvate pentru roiurile de drone?
Răspuns 1: Monitorizare mediului ambient
Răspuns 2: spectacole cu drone
Răspuns 3: Crearea de rețele aeriene,
Răspuns 4: Toate cele de mai sus
Întrebarea 4: Dronele pot fi folosite la polenizarea plantelor.
Răspuns 1: Adevărat
Răspuns 2: Fals
Întrebarea 5: Care din următoarele enunțuri despre drone este adevărat?
Răspuns 1: Există variante comerciale de drone cu dimensiunile unor insecte
Răspuns 2: Există deja drone cu dimensiunile unor insecte
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Răspuns 3: Dronele cu dimensiunile unor insecte au autonomie mare datorită
dimensiunii reduse
Răspuns 4: Producerea dronelor cu dimensiunile unor insecte este foarte
costisitoare.
Întrebarea 6: Autonomia dronei este foarte importantă deoarece:
Răspuns 1: Respectă reglementările în vigoare
Răspuns 2: Permite detectarea și evitarea obstacolelor
Răspuns 3: Permite supravegherea video în interiorul clădirilor
Răspuns 4: Permite pilotarea a mai multor drone simultan de către o
singură persoană
Întrebarea 7: Autonomia dronei este foarte utilă pentru aplicații în Industria 4.0
Răspuns 1: Da, autonomia dronei este obligatorie pentru multe aplicații în
Industria 4.0
Răspuns 2: Nu chiar, doar câteva aplicații din Industria 4.0 pot necesita drone
autonome
Răspuns 3: Nu, dronele autonome nu sunt utile pentru aplicații în Industria 4.0
Răspuns 4: Da, dar numai pentru aplicații de transport colete
Întrebarea 8: Inteligența Artificială (IA) este importantă pentru drone.
Răspuns 1: Nu, IA nu are nimic de-a face cu dronele
Răspuns 2: Da, IA direcționează evoluția dronelor
Răspuns 3: Nu chiar, IA poate face foarte puțin pentru drone
Răspuns 4: Da, dar numai pentru aplicații militare
Întrebarea 9: Care din următoarele enunțuri despre roiurile de drone este adevărat?
Răspuns 1: E un grup de drone care comunică între ele
Răspuns 2: E un grup de drone care comunică numai cu stația de control
Răspuns 3: E un grup de drone care nu are nevoie să comunice cu nimeni și cu
nimic
Răspuns 4: E un grup de drone care comunică numai cu pilotul
Întrebarea 10: Care din următoarele cerințe NU sunt obligatorii pentru autonomia
dronelor
Răspuns 1: Cyber-protecție de nivel înalt
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Răspuns 2: Baterii de lungă durată
Răspuns 3: Dimensiune redusă
Răspuns 4: Navigație de înaltă precizie

CERTIFICARE
În acest paragraf este explicat ce trebuie să facă participanții pentru a obține certificatele
generate automat, în limba română, și cum pot fi obținute certificatele eliberate de către
partenerii proiectului din țara cursanților.

Certificate generate automat, în limba română
Pasul 1
Participanții cu minimum 75% răspunsuri corecte pentru fiecare modul, pot primi un
certificat generat automat de sistem, în limba română.
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Pasul 2
Participanții care au finalizat întregul curs și au trecut toate testele de pe platforma elearning (cu minimum 75% răspunsuri corecte pentru fiecare modul) pot primi un
certificat generat automat de sistem, în limba română, în care este specificat că au
finalizat cu succes întregul curs.
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Certificate de la partenerii locali ai proiectului
Cursanții pot obține un certificat de la partenerii locali ai proiectului, contactându-i și
solicitându-le informațiile aferente.
România  Participanții care doresc să obțină o certificare națională trebuie să-l
contacteze pe dl. prof. Catalin Gheorghe Amza de la Universitatea Politehnica București,
centrul CAMIS, la următoarea adresă de e-mail: acata1@camis.pub.ro
Italia  Participanții care doresc să obțină o certificare națională trebuie să o contacteze
pe dna. Giulia Salucci la următoarea adresă de e-mail: g.salucci@ifom.info
Polonia  Participanții care doresc să obțină o certificare națională trebuie să-l
contacteze pe dl. Chris Ciapala la următoarea adresă de e-mail: k.ciapala@danmarcomputers.com.pl
Grecia  Participanții care doresc să obțină o certificare națională trebuie să o
contacteze pe dna. Maria Vaiopoulou la următoarea adresă de e-mail:
info@kainotomia.com.gr
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PARTNERII PROIECTULUI

Ludor Engineering
(Coordonator proiect)

Centrul CAMIS

Iași, România

București, România

Danmar Computers
Rzeszów, Polonia

Istituto per la Formazione,
l’Occupazione e la
Mobilità
Bologna, Italia

Kainotomia

Cervi Robotics

Larissa, Grecia

Jasionka, Polonia
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