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Noul director executiv al Agenției GNSS 
European (GSA – viitoarea EUSPA) își 
începe mandatul. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
    

 

Pe 16 octombrie 2020, Rodrigo da Costa și-a preluat atribuțiile de director executiv al Agenției GNSS 
European (GSA, care urmează să devină în curând Agenția UE pentru Programul spațial). A fost ales de 
Consiliul de administrație al GSA la 15 septembrie 2020 și a avut o audiere in Comisia ITRE a Parlam entului 
European pe 12 octombrie 2020. 

 
Domnul da Costa, cetățean portughez care a lucrat în mai multe țări din UE, s -a alăturat la GSA în calitate 
de director al programului de servicii Galileo în martie 2017. În această poziție a răspuns de conducerea 
sistemului Galileo, sistemul global prin satelit al UE, în faza de furnizare de servicii. A deținut anterior mai 
multe funcții de conducere de nivel superior în managementul de proiect, dezvoltarea întreprinderilor și 
administrarea conturilor instituționale în industria spațială, în domeniul zborului uman în spațiu, explorării, 
lansatoarelor, cercetării și dezvoltării.  

 

Domnul da Costa va lucra acum la transformarea GSA în Agenția UE pentru Programul spațial (EUSPA). Se 
va asigura că activitățile existente ale agenției se desfășoară în continuare cu succes, îndeplinind, în același 
timp, și alte activități, cuprinse în noul mandat al agenției.  

 
De la crearea sa în 2004, GSA a avut un aport de neegalat la sistemele prin satelit emblematice ale UE, 
Galileo și EGNOS, contribuind semnificativ la independența și creșterea economică a Uniunii. Cu un personal 
dedicat și foarte calificat, agenția a încurajat inovarea, a promovat spiritul antreprenorial, a condus furnizarea 
de servicii și a stimulat economia UE, în special prin asigurarea adoptării sistemelor Galileo și EGNOS pe o 
gamă largă de segmente de piață, datorită unor servicii prin satelit sigure și de înaltă calitate. Privind spre 
viitor, EUSPA va continua activitatea GSA și va prelua noi responsabilități supl imentare pentru alte 
componente ale Programului spațial al UE, printre care activitățile din programul Copernicus (Programul 
european de observare a Pământului) și GOVSATCOM (sistemul UE securizat de comunicare prin satelit).  
 

Comentând pe marginea noilor sale atribuții, da Costa a spus: „A fi director executiv al agenției înseamnă, 
înainte de toate, să conduci o echipă de specialiști excelenți și dedicați. Sunt extrem de încântat de 
oportunitatea pe care o avem de a construi o EUSPA de succes, un element-cheie al Programului spațial al 
UE. Sunt nerăbdător să lucrez cu toate părțile interesate. Sarcina este amplă, dar am convingerea că vom fi 
în măsură să ne asumăm rolul care ne revine, arătând cetățenilor UE ce putem face împreună în activitățile  
UE din spațiu în cadrul GSA/EUSPA.” 

 
Domnul da Costa deține o diplomă în inginerie aerospațială de la Instituto Superior Técnico din Lisabona, o 
diplomă de master în inginerie aerospațială de la Universitatea din Delft și o diplomă de MBA de la consorțiul 
EuroMBA al școlilor de afaceri. 
 

„Prin exploatarea activelor Programului spațial al UE în beneficiul cetățenilor UE, EUSPA va avea un rol 
fundamental, contribuind la inovare și la creșterea economică a Uniunii. Sarcinile actuale ale GSA privind 
furnizarea de servicii, securitatea și intrarea pe piață a sistemelor EGNOS și Galileo, consolidate prin noi 
sarcini privind GNSS european, Copernicus și GOVSATCOM, vor oferi EUSPA o poziție centrală pentru a 
stimula în continuare utilizarea tehnologiilor spațiale în UE-27 și în afara Uniunii. Am convingerea că Rodrigo 
va excela în noua sa activitate”, a declarat Alberto Tuozzi, președintele în exercițiu al Consiliului de 
administrație al GSA. 
 
Mai jos veți găsi un link către un scurt interviu video cu domnul da Costa .   

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM


COMUNICAT DE PRESĂ GSA  

WWW.GSA.EUROPA.EU 
Inf ormațiile fac obiectul unei declarații de declinare a responsabilității. Aviz privind drepturile de 
autor și protecția datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 
 

 
Despre Agenția GNSS European (GSA) 

 
 

Agenția GNSS European (GSA) este agenția Uniunii Europene responsabilă de gestionarea operațiunilor, 

securitate și furnizarea de servicii pentru sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS) ale Europei, 

Galileo și EGNOS. Colaborând cu părțile interesate, cu industria, cu furnizorii de  servicii și cu comunitățile 

de utilizatori, GSA asigură cea mai mare rentabilitate a investițiilor europene în domeniul GNSS, multiplicând 

beneficiile aplicațiilor spațiale pentru cetățenii și întreprinderile europene, stimulând inovarea și 

competitivitatea și asigurând o creștere economică durabilă. 

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul GSA. 

 

 

 

Pentru mai multe informații: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 

Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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