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„Sistemele fără pilot, o oportunitate pentru dezvoltare şi inovare” 

 
– Dezbatere organizată de New Strategy Center– 

Partener: Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României 

 

Transformările societale înregistrate la nivel mondial ce produc o digitalizare accelerată au adus 

aeronavele pilotate de la distanţă (RPAS) în atenţia guvernanţilor, dar şi a cetăţenilor. Noile ameninţări 

de securitate internaţională au impus deja o serie de modificări în înţelegerea conceptului de război iar 

sistemele fără pilot reprezintă una dintre schimbările din prim rang în privinţa transformărilor războiului 

convenţional. Deşi au apărut ca exponent al forţei militare, sistemele RPAS au cunoscut o dezvoltare 

explozivă şi în sectorul civil. Monitorizarea traficului auto, gestionarea situaţiilor de urgenţă (incendii, 

inundaţii), multe din activităţile din industria cinematografică se bazează într-o proporţie considerabilă 

pe sprijinul sistemelor fără pilot.  

Dezbaterea Sistemele fără pilot, o oportunitate pentru dezvoltare şi inovare reprezintă unul 

dintre evenimentele pe care New Strategy Center le dedică sectoarelor de activitate ce implică un 

potenţial crescut de inovare şi pot conduce România către dezvoltare.  Prin aceste demersuri, New 

Strategy Center pune la dispoziția participanților nu doar expertiza invitaților săi, ci oferă astfel şi o 

platformă de dialog pentru instituțiile cu responsabilități într-un domeniu destul de specific, pentru 

companiile cu activități in acest sector şi pentru mediul academic.  

Reprezintând un domeniu sensibil pentru siguranţa naţională, sistemele RPAS sunt 

reglementate prin acte normative stricte care vizează utilizarea în siguranță a spaţiului aerian al 

României de către aceste sisteme, dar şi de către aeronavele cu pilot uman la bord. Sarcina este una 

dificilă, procesul fiind unul încetinit şi la nivelul UE. În condiţiile unui interes crescut în ultima perioadă 

pentru acest domeniu, a devenit importantă construirea unui cadrul legislativ naţional aliniat cu cel al 

UE, care să respecte cerințele de siguranţă, dar care să ofere și oportunităţi de dezvoltare a domeniului 

şi să sprijine inovarea.  

Reglementările în vigoare îngrădesc această industrie cu un profil de dezvoltare cu totul special. 

Dezbaterea organizată de New Strategy Center își propune să răspundă la o serie de întrebări care 

vizează cerinţele suplimentare de certificare a operatorilor şi producătorilor de sisteme RPAS, creării 

unor zone segregate permanente destinate operării, testării şi instruirii cu aceste sisteme, facilitarea 

accesului utilizatorilor de drone în situaţii de urgenţă, în agricultură sau monitorizarea infrastructurilor 

critice, precum şi investirea instituţională acordată de lege pentru asumarea unor noi reglementări în 

domeniu.   

 

 


