
30 mai 1975. 10 state pioniere 
au semnat „certificatul de 
naștere” al ESA: Belgia, 
Danemarca, Franța, Germania, 
Italia, Țările de Jos, Spania, 
Suedia, Elveția, Regatul Unit. 
Irlanda, stat semnatar în 
decembrie 1975, se numără și 
ea printre membrii fondatori. 
La vremea respectivă, statele 
membre au considerat că, 
în competiția cu cele două 

superputeri spațiale, Statele 
Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică, nicio țară europeană 
nu ar putea să facă față singură. 
Explorarea spațiului necesită 
punerea în comun a resurselor 
umane, tehnice și financiare. 
Fondarea ESA a reprezentat o 
premieră mondială, care avea 
să aducă Europei recunoaștere 
internațională și sprijin pentru 
sectorul spațial european.

Agenția Spațială Europeană (ESA) a fost înființată în 1975.  
La vremea respectivă, avea 11 State Membre. Astăzi, are 22 de membri care conlucrează 
pentru a îndeplini obiectivele stabilite în Convenția de înființare.

41 de ani de cooperare în spațiu 
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Fiind poarta Europei de acces 
în spațiu, ESA este activă în 
numeroase domenii.
Consiliul ESA reunește 
miniștrii europeni la intervale 
regulate pentru a trasa direcțiile 
strategice de activitate și 
pentru a asigura angajamentele 
financiare corespunzătoare. 
În plus, convoacă reuniuni 
ale reprezentanților Statelor 
Membre de patru ori pe an.

De asemenea, Consiliul ESA 
și Consiliul Uniunii Europene 
au întâlniri comune pentru 
a coordona politica spațială 
europeană. Datorită acestei 
coordonări, beneficiem de 
sistemul global de navigație prin 
satelit Galileo și de programul 
de observare a Pământului 
Copernicus.  

22 de State, o Agenție
În 2016, ESA are 22 de State Membre: 
Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, 
Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 
Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit. 

Cinci dintre ele au propria agenție spațială 
națională: Franța (CNES), Germania (DLR), 
Italia (ASI), România (ROSA) și Regatul 
Unit (UKSA). Alte șapte au un departament 
ministerial pentru activități spațiale. Pentru 
celelalte 11 state, ESA oferă acces unic 
la sectorul spațial. ESA a semnat acorduri 

de cooperare cu alte șapte state din UE: 
Bulgaria, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, 
Slovacia, Slovenia. Cu aceasta din urmă, 
s-a semnat un acord de asociere în 
2016. Discuțiile cu Croația sunt în curs 
de desfășurare. ESA a semnat un acord 
de cooperare cu Canada încă din 1979. ES
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Defalcarea bugetului ESA 
pentru 2016

Cota financiară a Statelor Membre
(se exclud programele pentru partenerii instituționali)

12 euro pe an per cetățean: 
cum sunt folosiți aceștia?
12 euro pe an per cetățean de Stat Membru: în 2016, 
bugetul ESA se ridică la 5,25 miliarde de euro. Este de 
aproape nouă ori mai mic decât bugetul SUA pentru spațiu.

Două treimi din acest buget (71,2%) provin 
de la Statele Membre. Acestea plătesc 
contribuții „obligatorii” proporționale 
cu produsul intern brut (PIB) pentru 
Programul Științific și pentru costurile de 
funcționare ale ESA. Celelalte programe – 
Zbor Spațial cu Echipaj Uman, Lansatoare, 
Telecomunicații etc. – sunt „opționale”, 
finanțate à la carte de către țările care 
doresc să participe. Restul de 28,8% 
din bugetul ESA este finanțat de către 
partenerii instituționali, precum organizația 
interguvernamentală EUMETSAT și 
Uniunea Europeană.
În ceea ce privește cheltuielile, aproximativ 
85% din buget este alocat sectorului 
industrial spațial din Europa. Restul de 15% 
reprezintă costurile de funcționare ale ESA, 
inclusiv cheltuieli legate de dotări și angajați. 
Se aplică principiul „returului geografic 
echitabil”: cheltuielile ESA în fiecare Stat 

2. ESA și voi 

Membru sunt proporționale cu contribuțiile 
financiare făcute de fiecare dintre cei 22 de 
membri, fie că este vorba de cercetare sau 
de dezvoltarea și de producerea de nave 
spațiale.

Observarea Pământului, prioritară
Printre prioritățile ESA Observarea 
Pământului are alocat 30,5% din buget. Acest 
domeniu strategic se referă la dezvoltarea 
și punerea pe orbită a sateliților în cadrul 
programului european Copernicus, precum și 
la culegerea și prelucrarea de date.
Cu 20% din bugetul ESA, și Lansatoarele 
se numără printre principalele priorități 
ale strategiei spațiale europene, deoarece 
oferă acces independent la spațiu. Această 
poziție bugetară se referă la dezvoltarea și la 
funcționarea familiei europene de lansatoare 
și a infrastructurilor specifice de pe portul 
spațial european din Kourou, Guyana 

Franceză.
Navigația ocupă cel de-al treilea loc cu 11,6% 
din bugetul ESA. Această prioritate implică 
operațiuni pentru dezvoltarea și lansarea pe 
orbită a constelației de sateliți de navigație din 
cadrul programelor Galileo și EGNOS. 
Alte priorități bugetare includ: Programul 
Științific (9,7% din buget); misiuni de 
formare și de asistență pentru astronauții ESA 
(7%); Telecomunicații și Aplicații Integrate 
(6,8%); Explorarea Robotică a spațiului 
și dezvoltarea de experimente științifice 
(3,7%); Suport Tehnologic, inclusiv crearea 
de centre de incubare de afaceri (1,9%). În 
cele din urmă, se alocă 0,2% din buget pentru 
programul de monitorizare a spațiului (SSA). 
Pentru costurile de funcționare ale Agenției și 
alte costuri sunt alocate 8,6% din cheltuieli.

Randamentul investițiilor
Carta de valori ESA prevede: „Programele 
noastre sunt finanțate de guvernele Statelor 
Membre și, prin intermediul lor, de milioane 
de contribuabili europeni. Competența este, 
prin urmare, esențială la toate nivelurile, 
pentru a garanta că aceste programe sunt 
realizate la cele mai înalte standarde, 
răspunzând necesităților societății europene 
și guvernelor sale, și că finanțarea primită 
din partea Statelor Membre este folosită în 
mod responsabil și benefic.”
Există indicatori privind rentabilitatea 
investițiilor pentru contribuțiile Statelor 
Membre. În 2015, Asociația Europeană a 
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Monitorizarea spațiului
0.2%, 12.9 M€

Suport tehnologic*
1.9%, 99.5 M€

Explorare robotică și Prodex
3.7%, 192.8 M€

Navigație
11.6%, 609.5 M€

Telecomunicații și
aplicații integrate *

6.8%, 359.3 M€

Zbor spațial cu
echipaj uman

7.0%, 365.1 M€

Lansatoare
20.0%, 1051.2 M€

Acorduri de 
cooperare cu 
statele europene
0.1%, 4.0 M€
Activități de bază 
4.4%, 232.1 M€

Program științific  
9.7%, 507.9 M€

Activități asociate 
bugetului general  
4.1%, 214.8 M€

Observarea 
Pământului * 
30.5%, 1603.5 M€

M€ : Milioane
de euro
*Include programe 
implementate 
pentru partenerii 
instituționali

Alte venituri:
5.5%, 204.4 M€

CA: 0.4%, 13.2 M€
UK: 8.7%, 324.8 M€

CH: 3.9%, 146.4 M€

SE: 2.0%, 73.9 M€
ES: 4.1%, 152.0 M€
RO: 0.7%, 26.1 M€
PT: 0.4%, 16.0 M€
PL: 0.8%, 29.9 M€

NO: 1.6%, 59.6 M€
NL: 2.7%, 102.6 M€

LU: 0.6%, 22.0 M€

IT: 13.7%, 512.0 M€

IE: 0.6%, 23.3 M€

AT: 1.3%, 47.6 M€
BE: 5.0%, 188.9 M€
CZ: 0.4%, 15.6 M€
DK: 0.8%, 29.5 M€
EE: 0.0%, 0.9 M€

FI: 0.6%, 21.6 M€

FR: 22.6%, 844.5 M€

DE: 23.3%, 872.6 M€

GR: 0.3%, 11.9 M€
HU: 0.1%, 5.0 M€

Bugetul
pentru 2016

5.25 Md€

Total:
3.74 Md€
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Organizațiilor de Cercetare și de Tehnologie 
(EARTO) a publicat un raport care 
estimează că, pentru fiecare euro investit 
de un stat într-o organizație ca ESA, statul 
respectiv primește patru euro înapoi prin 
intermediul diferitelor circuite fiscale. Un 
studiu efectuat în Regatul Unit în 2015 
privind beneficiile aderării Regatului Unit 
la ESA confirmă acest raport de 1:4, care 

este suplimentat de activități economice de 
tip „spin-off ” cu o valoare de 6 - 12 ori mai 
mare decât valoarea investiției inițiale.  
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ESA la nivel mondial
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De la Rosetta la Planck,
via Galileo
Peste 40 de ani de istorie ESA nu 
se pot reda în câteva rânduri. Dar, 
ca o scurtă recapitulare, Agenția 
a lansat 14 misiuni emblematice 
pentru Sistemul Solar, iar 9 dintre 
acestea sunt încă în curs de 
desfășurare. Cele mai cunoscute 
sunt Rosetta și Gaia. În aceste 
misiuni, ESA a lansat 11 sonde 
orbitale și 3 telescoape spațiale: 
Planck, Herschel și Gaia. În total, 
s-au efectuat aproximativ 250 
de lansări de pe portul spațial 
al Europei din Kourou, Guyana 
Franceză. Cele mai multe dintre ele 
au fost lansări Ariane 1 - 5, plus 
Soyuz și Vega. Urmează lansări 
Ariane 6 în curând. Pentru anii 
următori, ESA și-a propus un set 
ambițios și amplu de programe.



„Revenirea pe Lună:  
un moment cheie pentru 
drumul către Marte”
După părerea lui Jan Woerner, Director General 
ESA, spațiul are încă multe de oferit omenirii.

MAI POT PROGRAMELE SPAȚIALE SĂ 
CONTRIBUIE CU CEVA NOU ÎN SOCIETATE? NU 
AM ATINS DEJA LIMITELE A CEEA CE POATE 
OFERI SPAȚIUL OMENIRII?
Beneficiile activităților spațiale și importanța lor pentru 
societate în ansamblu au crescut considerabil cu trecerea 
deceniilor. În prezent, beneficiem de această tendință, 
de exemplu prin prognoze meteo mai precise, oriunde 
și oricând. De asemenea, spațiul ne oferă instrumente 
fiabile și date care ne ajută să observăm probleme dificile 
la scară planetară. Sateliții contribuie la monitorizarea 
evoluției epidemiilor, cum ar fi Ebola, făcând posibile 
alertele și răspunsurile rapide. Sateliții sunt și un mijloc 
de a asigura accesul la educație în zonele izolate, în 
special prin e-learning. Acestea sunt doar trei exemple, 
dar aplicațiile spațiale au un potențial mult mai mare în 
ceea ce privește contribuția la dezvoltarea umanității în 
general și la soluționarea problemelor dificile cu care se 
confruntă societatea modernă. 

PROBLEMA SECURITĂȚII ÎI ÎNGRIJOREAZĂ PE 
CETĂȚENII EUROPENI. CARE ESTE SITUAȚIA 
ACTUALĂ ȘI SCOPUL PROGRAMELOR SPAȚIALE 
CARE ABORDEAZĂ ȘI ACEASTĂ PROBLEMĂ?
În Europa, majoritatea programelor spațiale de securitate 
sunt întreprinse la nivel național. Însă, ESA și UE 
se îndreaptă împreună către programe comune cu o 
dimensiune de securitate, cum ar fi Galileo, Copernicus și, 
probabil, în viitorul apropiat, SSA/SST și GovSatcom. 
La nivel european, ESA răspunde la cererile de securitate 
sporită cu și pentru sistemele spațiale. Cetățenii așteaptă 
de la guvernele lor să le garanteze protecția și securitatea 
cibernetică, iar programele spațiale joacă un rol-cheie în 
răspunsul la această cerere a societății. 
 
EXISTĂ PLANURI DE REVENIRE PE LUNĂ ÎN 
URMĂTORII ANI?
Luna este un subiect extrem de interesant pentru 
explorarea științifică. De la prima aselenizare din 
1969, diferite națiuni cu programe spațiale au trimis 
misiuni robotizate pe Lună în mod regulat. Timp de 
cincisprezece ani, am avut o prezență umană continuă 

în spațiu pe orbita joasă a Pământului: echipajul de la 
bordul Stației Spațiale Internaționale. A venit timpul să 
trecem la etapa următoare. Luna este o etapă preliminară 
în explorarea planetei Marte, așadar este foarte probabil 
să se planifice în continuare noi misiuni lunare, robotice 
și cu echipaj. Cu siguranță, activitățile suplimentare pe 
cel mai apropiat corp ceresc de Terra vor inspira și vor 
motiva generațiile viitoare să se dedice disciplinelor 
tehnice și științifice.

CE ROL VOR JUCA ÎN VIITORUL SECTORULUI 
SPAȚIAL ENTITĂȚILE PRIVATE CARE S-AU 
IMPLICAT RECENT ÎN DOMENIU? CARE SUNT 
RISCURILE ȘI AVANTAJELE ACESTEI EVOLUȚII 
PENTRU ÎNTREAGA SOCIETATE?
Ne așteptăm ca firmele din sectorul privat să joace un 
rol tot mai mare, în special în exploatarea activităților 
spațiale profitabile, așa cum este cazul, de exemplu, cu 
telecomunicațiile și cu anumite activități de cercetare-
dezvoltare. În trecut, astfel de activități erau efectuate 
de agenții spațiale finanțate din fonduri publice. Însă, 
acestea devin din ce în ce mai atractive pentru finanțatorii 
privați, mai ales acum că investițiile în dezvoltarea 
tehnologiilor spațiale par mai puțin riscante. Acest 
transfer de responsabilitate oferă agențiilor de stat ocazia 
de a se concentra asupra anumitor aspecte ale cercetării și 
dezvoltării tehnologice, cum ar fi sistemele și materialele 
de propulsie avansate. Cu toate acestea, dacă gestionarea 
capacității spațiale și beneficiile rezultate ar părăsi 
sectorul de stat, acest lucru ar putea conduce la utilizarea 
mai puțin durabilă și mai puțin etică a resurselor spațiale 
și la creșterea inegalității în cadrul societății.

ÎN CE DOMENII COOPEREAZĂ ESA CU 
PARTENERI INTERNAȚIONALI?
Relațiile internaționale au rolul principal de a susține 
programele Agenției. În plus, acestea consolidează 
poziția Europei ca actor global, promovează valorile 
europene prin proiecte punctuale în domeniul științelor 
Pământului, protecția mediului, dezvoltare durabilă, 
educație, acces la cunoaștere și la date, precum și sprijin 
pentru țările în curs de dezvoltare.   

Jan Woerner este 
Directorul General al 
ESA începând cu 1 
iulie 2015. De profesie 
inginer, în perioada 
2007 - 2015 a condus 
Comitetul Executiv 
al DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt), Centrul 
Aerospațial German.
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