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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind dezvoltarea pieţelor pentru aeronavele fără pilot (Unmanned Aerial 
Vehicle - UAV) pentru perioada 2012-2022. 
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ABSTRACT. The paper presents some aspects of the development of markets for unmanned aircraft (Unmanned Aerial 
Vehicle - UAV) for the period 2012-2022. 
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Aspecte privind dezvoltarea pieţelor pentru aero-
nave fără pilot (UAV) în următorii ani sunt 
prezentate în lucrări de analiză şi sinteză bazate pe 
cercetări de piaţă în diferite zone şi subdomenii. Un 
exemplu de astfel de analiză poate fi „Piata 2012-
2022 pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV)“. 

Vehicule aeriene fără pilot (UAV-uri) sunt din ce în 
ce mai importante pentru militarii din întreaga lume. 
Este de aşteptat a se utiliza UAV pentru a efectua roluri 
cheie pentru forţele militare actuale şi viitoare în 
următorul deceniu. UAV–urile sunt utilizate pentru o 
serie de sarcini pe câmpul de luptă şi s-au dovedit a fi 
esenţiale pentru colectarea de informaţii, direcţionare şi 
conştientizare a situaţiei, în timp ce vehicule aeriene 
fără pilot înarmate sunt folosite în misiuni de atac în 
cazul în care prezenţa persistentă este necesară, sau în 
cazul în care operaţiunile cu aeronave cu echipaj sunt 
considerate nepotrivite datorită, în special,  riscului 
pentru viaţa piloţilor. Există, de asemenea, o piaţă în 
curs de dezvoltare pentru vehicule aeriene fără pilot cu 
utilizări în domeniul non-militar sau civil, care a primit 
un impuls semnificativ şi prin planul SUA de a integra 
vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional. 

 

Valoarea de piaţă la nivel mondial pentru UAV 
în 2012 a ajuns la 7,26 mld. USD. Ne aşteptăm la 
achiziţii publice de UAV şi sprijin pentru a se obţine 
finanţare cu prioritate. Cu toate acestea, anularea 
unor programe pentru UAV de înaltă performanţă şi 
cu costuri importante a întărit ideea că există puţine 
zone care rămân neafectate de reducerile actuale ale 
cheltuielilor de apărare în ţările occidentale. 

La summit-ul NATO de la Chicago s-a discutat, 
pe 20 mai 2012, despre semnarea unui contract 
având ca prim-contractor firma Northrop din SUA, 
cu valoare de 1,3 miliarde euro (1,7 miliarde dolari 

SUA), pentru producerea de aeronave fără pilot 
Grumman Global Hawks care să fie folosite de 
europeni pentru supravegherea de la sol. 

 

 
 

Avionul UAV Global Hawks. 
 

Acordul va conduce la livrarea a cinci avioane 
UAV Global Hawks, cu posibilitatea de a se utiliza 
40 de categorii de configurare. Franţa şi Marea 
Britanie urmează să facă suplimentarea cu astfel de  
sisteme de supraveghere pentru a completa flota. 

Alianţa NATO are în vedere programul de 
supraveghere cu UAV-uri şi a semnat acordul pe 
termen lung după negocieri prelungite care implică 
28 de state. Programul a fost iniţiat pentru a furniza 
o flotă mai mare de UAV-uri Global Hawks, precum 
şi de supraveghere cu aeronave cu echipaj, dar a fost 
progresiv amânat şi din cauza crizei de finanţare. 

 

Realizarea Northrop / Raytheon a unei multi-
platforme tehnologice radar va permite înzestrarea cu 
aeronave fără pilot de supraveghere inteligente şi va 
creşte capacitatea unora dintre ţările din Europa în 
domeniul utilizării în comun a unor aeronave UAV 
fără pilot pentru supraveghere şi recunoaştere. 
Aeronavele şi sistemul lor de operare şi de comandă şi 
control vor avea opera de la baza de la SNC Sigonella, 
din Sicilia, alături de alte UAV-uri Global Hawks 
operate de către US Air şi US Navy. NATO se 
aşteaptă ca aceste aeronave UAV să ajungă pe deplin 
operaţionale în anul 2017. Este de aşteptat ca 
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13 naţiuni să participe la finanţarea sistemului de 
achiziţie, de introducere a activităţilor iniţiale şi de 
întreţinere, spune NATO, enumerându-le ca fiind 
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Germania, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, România, 
Slovacia, Slovenia şi Statele Unite ale Americii. 

Firma Northrop din S.U.A. va conlucra cu mai 
multe companii europene în cadrul programului: 
EADS, Cassidian, Kongsberg şi Selex Galileo, plus 
numerşi alţi subcontractanţi. „Echipamentul de sol, 
care oferă în timp real date şi informaţii de identificare 
a obiectivelor, care vor fi utilizate de comandanţi în 
interiorul şi în afara liniei de vedere, va fi în întregime 
produs de industria europeană, naţiunile implicate 
participând direct la program", spune Northrop. 

 

Un alt exemplu de program pentru UAV-uri este 
avionul fără pilot Predator B echipat cu un radar 
Seaspray 7500E, care poate integra o sarcină utilă de 
supraveghere mai mare şi are capacităţi excelente în 
utilizare. Realizatorii de sisteme pentru aeronave fără 
pilot General Atomics şi Selex Galileo au demonstrat, 
prin echiparea avioanelor Predator B fără pilot cu 
radarul Seaspray 7500E, posibilitatea acestui sistem de 
a opera în ţări ca Franţa, Canada, Germania, Italia, 
Olanda, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, 
care au participat la o utilă demonstraţie organizată de 
Atomics General pe 16 mai 2012. Demonstraţia a 
cuprins conform planului operaţional, zboruri cu 

avionul fără pilot Predator B cu sistemul radar 7500E 
Selex Seaspray, din Palmdale, California, peste 
Pacific, şi obiectivele urmărite din aer au fost pe 
uscat şi în mediile litorale şi maritime. 

 

 
 

Avionul fără pilot Predator B, cu sistemul radar 7500E Selex 
Seaspray. 

 
Raportul privind dezvoltarea pieţelor pentru 

aeronave fără pilot (UAV) în următorii ani conţine 270 
de tabele, diagrame şi grafice la care se adaugă analiza 
vizuală, în scopul de a explica tendinţele în curs de 
dezvoltare în cadrul pieţei UAV. Acest raport oferă 
prognoze pentru perioada 2012-2022, în termeni 
valorici (USD) şi număr de unităţi UAV  pentru piaţa 
globală. Sunt luate în considerare 20 de pieţe naţionale, 
prognozate şi analizate pentru perioada 2012-2022, 
inclusiv piaţa totală de UAV de pe cinci continente: 
America de Nord, America de Sud, Europa, Asia şi 
Australia. Raportul redă, de asemenea, profilurile a  30 
de companii de top care operează în cadrul pieţei 
UAV-urilor şi include un interviu exclusiv cu o 
companie principală din domeniul UAV-urilor. 
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