
European Space Expo
Discover what space 
brings to your life

UE formulează o politică spaţială europeană și pune bazele 
unui program spaţial european robust. Aceste ini ţiative sunt 
vitale pentru creșterea și dezvoltarea societăţii noastre și
vor avea un impact pozitiv direct asupra vieţii noastre.

Crearea unei politici spaţiale paneuropene este o dovadă a 
capacităţii UE de a fi un deschizător de drumuri în domenii 
strategice care leagă o varietate de domenii politice – de la 
telecomunicaţii la ajutorul umanitar.

Alături de cele două programe spaţiale de vârf ale Europei, 
Galileo (sistemul global de navigaţie prin satelit) și Copernicus 
(sistemul global de monitorizare pentru mediu și securitate), 
Europa își consolidează și capacitatea de monitorizare mari-
timă, de supraveghere a graniţelor și de explorare a spaţiului, 
oferindu-le tuturor ţărilor UE acces la spaţiu.

Politica spaţială europeană îi va asigura Europei un rol sem-
nificativ ca lider în domeniul spaţial și va permite valorificarea 
maximă a tehnologiilor spaţiale în beneficiul cetăţenilor, 
contribuind la competitivitate, creștere și crearea de locuri 
de muncă.

Cercetarea spaţială – idei noi pentru un viitor mai luminos
Activităţile de cercetare și dezvoltare în domeniul spaţial 
întreprinse de Comisia Europeană joacă un rol important în 
politica spaţială europeană și vin în completarea eforturilor 
statelor membre și ale altor actori-cheie, inclusiv ale Agenţiei 
Spaţiale Europene (ESA).

Europa activează de zeci de ani în domeniul spaţiului. Acti-
vităţile sale sunt variate, de la lansatoare și explorarea 
spaţiului până la aplicaţii bazate pe sateliţi, care asigură 
servicii pentru societate.

Cercetarea spaţială contribuie la realizarea unor obiective 
importante în domenii precum transport, agricultura, pes-
cuitul, gestionarea situaţiilor de urgenţă, ajutorul umanitar 
și altele. Serviciile bazate pe cercetarea spaţială permit 
funcţionarea eficientă a societăţii moderne. De exemplu, 
sateliţii sunt folosiţi pentru transmisiile de știri în direct, stau 
la baza sistemelor de navigaţie moderne și permit realizarea 
prognozelor meteo.

Politica spaţială europeanăResursele spaţiale în serviciul cetăţenilor
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la Expoziţia spaţială europeană!Bun venit
GALILEO ȘI EGNOS 

Precizie globală, siguranţă și independenţă CopernicusUn ochi vigilent asupra planetei

Această expoziţie itinerantă originală ne aduce în faţa ochilor 
nenumăratele beneficii pe care spaţiul le oferă Europei! Vizitatorii 
vor putea vedea, atinge și înţelege natura și scopul activităţilor 
Europei în spaţiu – și cum a crescut deja calitatea vieţii datorită 
acestor iniţiative.

Graţie investiţiilor Uniunii Europene în 
servicii ultramoderne de navigaţie 
prin satelit (Galileo și EGNOS) și de 
observare a Pământului (Coperni-
cus), cetăţenii din întreaga Europă 
vor trăi mai în siguranţă, mai efi-
cient și mai ecologic. În plus, se 
estimează că serviciile și aplica-
ţiile oferite de programul spaţial 
al UE vor crea oportunităţi pe piaţa 
globală, contribuind totodată la înfiin-
ţarea de locuri de muncă și la creșterea 
economică în viitor.

Piaţa aplicaţiilor de navigaţie prin satelit de la nivel global va 
atinge cifra de 240 de miliarde de euro până la sfârșitul dece-
niului, aproximativ 7 % din produsul intern brut – care reprezintă 
800 de miliarde de euro în Europa – bazându-se pe serviciile de 
navigaţie prin satelit. Studiile indică faptul că Galileo ar putea 
aduce economiei europene până la 90 de miliarde de euro în 
primii 20 de ani de derulare.

Alături de Galileo, Copernicus folosește datele preluate din spaţiu 
și de pe Pământ pentru a ne ajuta să înţelegem de exemplu mai 
bine schimbările climatice și aspectele de mediu prin observarea 
stării oceanelor sau a compoziţiei atmosferei. Copernicus va avea 
aplicaţii și în domeniul securităţii, cum ar fi la supravegherea 
frontierelor. Se estimează că beneficiile oferite de Copernicus vor 
fi de până la 10 ori mai mari în comparaţie cu investiţia. Potrivit 
OCDE, piaţa globală pentru datele provenite din observaţii ale 
Pământului ar putea crește la 3 miliarde de dolari pe an până 
în 2017.

În plus, industria europeană a producţiei spaţiale valorează 
în prezent 5,4 miliarde de euro pe an și are peste 31 000 de 
angajaţi calificaţi.

Prin intermediul Expoziţie spaţiale europene, Comisia Europeană 
și partenerii locali, vă invită să experimentaţi viaţa pe pământ.... 
și de a vedea cum o face spaţiul mai bună!

Galileo, sistemul global de navigaţie 
prin satelit al Europei, va oferi servi-
cii independente de poziţionare, de 
navigaţie și de sincronizare, inte-
roperabile cu sistemul american 
GPS și sistemul rusesc Glonass, 
asigurând performanţe combinate 
sporite.
Galileo va consta din 30 de sateliţi 
care vor orbita în jurul Pământului la 
o altitudine de aproximativ 23 000  km. 
Sistemul va oferi 5 servicii:
1. Serviciul deschis: gratuit și deschis publicului
2. Serviciul public reglementat: un serviciu securizat de uz guver-

namental, care folosește semnale criptate
3. Serviciul de căutare și salvare: contribuţia Europei la sistemul 

internaţional de căutare și salvare Cospas-Sarsat
4. Serviciul de siguranţă a vieţii (Safety-of-Life): disponibil acum 

pentru aviaţie datorită programului EGNOS, Galileo va contribui 
la imbunătăţire performanţelor serviciilor sale. 

5. Serviciul comercial: date exacte, de mare precizie pentru uz 
profesional

EGNOS – prima incursiune a Europei în domeniul navigaţiei 
prin satelit
Serviciul european geostaţionar mixt de navigaţie (European 
Geostationary Navigation Overlay Service – EGNOS) sporește preci-
zia sistemului GPS în Europa, făcându-l adecvat pentru aplicaţii de 
importanţă critică pentru siguranţă, cum ar fi pilotarea avioanelor 
sau a navelor prin canale înguste.

EGNOS oferă informaţii de corectare a datelor GPS, europenii 
putând folosi aceste date mai precise pentru a perfecţiona serviciile 
existente sau a dezvolta altele noi. EGNOS verifică și „integritatea” 
sistemului, care ţine de măsura în care informaţiile sunt corecte 
și pot fi utilizate cu încredere.

EGNOS constă din 3 sateliţi și o reţea de staţii terestre. Sistemul 
oferă 3 servicii:
1. Serviciul deschis: gratuit și liber pentru oricine are un dispozitiv 

GPS compatibil cu EGNOS.
2. Serviciul de siguranţă a vieţii (Safety-of-Life): emite un mesaj 

de „integritate” pentru a avertiza utilizatorul cu privire la orice 
defecţiune apărută la semnalul GPS în 6 secunde. Acest lucru 
este esenţial atunci când se folosește navigaţia prin satelit în 
aplicaţii de care depind vieţi. EGNOS a fost certificat pentru 
aviaţia civilă în 2011.

3. Serviciul de acces la datele EGNOS (EGNOS Data Access Service 
– EDAS): oferă informaţii EGNOS în timp real prin internet.

Copernicus reprezintă iniţiativa Europei de a construi o capacitate 
autonomă de monitorizare a Pământului cu scopul de a spori 
bunăstarea și siguranţa cetăţenilor europeni.

Stilul nostru de viaţă trece prin mai multe schimbări critice. Bunăs-
tarea generaţiilor următoare depinde de politicile de mediu eficace 
și de acţiunile imediate prin care se urmărește sporirea gradului 
de securitate. Pentru a răspunde la provocările 
actuale, decidenţii au nevoie de informaţii 
fiabile privind natura și cauzele schimbă-
rilor prin care trec planeta și condiţiile 
sale climatice. Copernicus reprezintă 
răspunsul Europei la nevoia urgentă 
de informaţii de mediu precise, fiabile 
și obţinute la timp.

Cum funcţionează Copernicus
Folosind date provenite de la sateliţii 
de observare a Pământului, de la senzorii 
tereștri, de la monitoarele atmosferice și de la 
balizele oceanice, Copernicus oferă informaţii de mediu critice sub 
formă de hărţi, seturi de date, rapoarte, alerte specifice și altele.

Copernicus acoperă numeroase domenii prin serviciile sale dedi-
cate. Serviciul de monitorizare terestră, cel de monitorizare marină 
și de mediu și cel de monitorizare atmosferică, susţin crearea 
unei legislaţii de mediu și supraveghează implementarea și 
eficacitatea acesteia. De asemenea, aceste servicii ne ajută să 
înţelegem mai bine schimbările climatice și să dezvoltăm politici 
eficace în scopul atenuării schimbărilor și al adaptării la acestea.

Datorită vitezei sale de monitorizare și cartografiere, serviciul 
Copernicus de gestionare a situaţiilor de urgenţă sprijină interven-
ţiile de salvare din întreaga lume în caz de calamităţi naturale, 
accidente industriale sau crize umanitare.

De ce Copernicus?
Un sistem unificat de observare și monitorizare a Pământului 
asigură informaţii mai bune, într-un timp mai scurt și la costuri 
mai mici. Acesta creează noi pieţe și locuri de muncă, ajutând 
astfel economia Europei să crească.
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Expozi ţ ia  spaţ ia lă europeană
Descoperă ceea ce spaţiul aduce vieţiilor noastre!

U r m ă r i ţ i
�•  Lansarea istorică a primilor doi sateliţi Galileo din 

portul spaţial european situat în Guyana Franceză.

Ve d e ţ i
�•  Cum monitorizează Copernicus atmosfera noastră 

pentru a oferi servicii care ne ajută zi de zi, cum 
ar fi alerte în timp real care ne avertizează când 
scade calitatea aerului și ne oferă prognoze UV 
pentru a putea sta la soare mai în siguranţă.

R e ţ i n e ţ i
�•  Cum poate EGNOS să ajute un fermier cu 1 000 de hectare 

de teren să economisească peste 12 000 € pe an la 
costurile de carburant și să reducă substanţial emisiile.

A s c u l t a ţ i
�•  Explicaţiile oferite de către experţi privind 

numeroasele avantaje de care ne bucurăm 
deja datorită tehnologiilor spaţiale. 

E x p l o r a ţ i
�•  Suprafeţele de uscat, oceanele, munţii, râurile și fluviile, 

pentru a vede cum nu le-aţi mai văzut niciodată până acum.

D e s c o p e r i ţ i
�•  Cum a salvat serviciul Copernicus non-stop de gestionare 

a situaţiilor de urgenţă nenumărate vieţi în contextul 
unor crize umanitare, al unor calamităţi naturale și 
al altor situaţii de urgenţă create de către om.

O b s e r v a ţ i
�•  Construcţia întregii constelaţii Galileo și 

orbitarea sateliţilor în jurul Pământului;
�•  Frumuseţea și fragilitatea planetei noastre 

și numeroasele moduri în care activitatea 
umană afectează acest echilibru delicat.

Fa c e ţ i  c u n o ș t i n ţ ă  c u
�•  Piloţi de avion, șoferii de camioane, fermieri și aflaţi 

cum îi ajută spaţiul în activitatea lor de zi de zi.

A f l a ţ i
�•  Cum va oferi Copernicus, în viitorul apropiat, un serviciu 

de detectare a deversărilor de produse petroliere, 
pentru depistarea și localizarea sursei acestora.

C â t  t i m p  v ă  a f l a ţ i  l a  E x p o z i ţ i a  s p a ţ i a l ă  e u r o p e a n ă ,  v ă  i n v i t ă m  s ă . . .

Gestionarea resurselor 
noastre energetice actuale 

este la fel de importantă ca și 
dezvoltarea unor surse durabile 

noi. Aflaţi cum se pregătește 
Copernicus pentru viitorul nostru 

energetic printr-o mai bună 
înţelegere a prezentului.

Aflaţi mai multe 
despre activităţile spaţiale 

din România.
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Aflaţi numeroasele 
moduri în care navigaţia 

prin satelit susţine gestionarea 
și planificarea eficace 

a orașelor, a parcurilor și 
a resurselor forestiere.
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S p a ţ i u l  ș i  c a r t o g r a f i e r e
a

Exploraţi modalităţile prin care 
navigaţia prin satelit sporește 

siguranţa șoselelor noastre, precum 
și caracterul eficient și ecologic al 

călătoriilor cu automobilul.
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În prezent, în Europa au loc 
peste 10 milioane de zboruri 

pe an, estimându-se că numărul 
acestora va crește la 20,4 milioane 
până în 2030. Aflaţi cum sporește 

navigaţia prin satelit siguranţa, 
curăţenia, silenţiozitatea și 
economia de carburant la 

călătoriile pe calea aerului.
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Aflaţi cum navigaţia prin satelit 
îi ajută pe fermieri să lucreze 

mai eficient și să protejeze mediul, 
oferindu-ne totodată nouă o bogăţie 

de produse alimentare de înaltă 
calitate la preţuri mici.
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Veţi vedea cum 
politica spaţială 

europeană reprezintă o bază 
vitală pentru toate domeniile, 

de la telecomunicaţii la ajutorul 
umanitar, și veţi afla cum lărgește 

cercetarea spaţială orizonturile 
cunoașterii pentru conceperea unor 

noi modalităţi de a susţine viaţa 
pe pământ prin valorificarea 

misterelor spaţiului.
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Aflaţi despre programele 
europene Galileo și EGNOS. De 
ce sunt ele necesare, cum sunt 
structurate, ce vor face, cine 

este implicat și multe  
alte informaţii!
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Aerul pe care îl respirăm, 
oceanul din apropiere, 

pământul – întregul mediu în 
care trăim – ne influenţează 

puternic bunăstarea. Aflaţi cum 
oferă Copernicus informaţii pentru 

a contribui la sănătatea și 
siguranţa noastră și  
a mediului nostru.
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Condiţiile noastre 
climatice se schimbă pe 

măsură ce activităţile umane 
modifică echilibrul mediului nostru. 

Aflaţi cum ne ajută Copernicus 
să înţelegem mai bine impactul 

schimbărilor climatice și să 
pregătim strategii de atenuare 

și de adaptare la aceste 
schimbări.
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Cutremurele, 
furtunile și incendiile 
cauzează an de an 

numeroase pierderi de vieţi 
omenești. Viteza și precizia 

informaţiilor pe care le primesc 
salvatorii pot însemna diferenţa 

dintre viaţă și moarte. Veţi 
vedea cum asigură Copernicus 

transmiterea de informaţii 
esenţiale către echipele de 

salvare din teren.
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Dorim să putem pescui 
în continuare. Dorim să 

avem suficientă hrană pentru 
toţi locuitorii planetei. Dorim să 
ne asigurăm că agricultura este 

eficientă și sustenabilă. Veţi vedea 
cum vine Copernicus în ajutorul 

Europei și al cetăţenilor săi 
pentru atingerea acestor 

obiective.
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Spectacolul 
Pământului 

De la modificarea 
temperaturii oceanelor 

și a nivelurilor de CO2 din 
atmosferă până la starea 

calotelor glaciare și la lungimea 
litoralurilor, veţi avea ocazia 
de a privi planeta noastră 

dintr-o perspectivă cu 
totul nouă.


