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ANEXĂ 

la 

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru 

Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, 

(UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE 
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ANEXĂ 

INDICATORI PENTRU EVALUAREA PROGRAMULUI 

 

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a 

măsura gradul în care au fost îndeplinite obiectivele specifice ale programului și de a reduce 

la minimum costurile și sarcinile administrative. În acest scop, se vor colecta date cu privire la 

următorul set de indicatori principali: 

Indicatorii ar trebui să fie legați de obiectivele specifice, dar fără a le repeta, pentru a se evita 

lipsa de coerență.  

 

Obiectivul specific 1: furnizarea de servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă 

generație și, acolo unde este cazul, securizate. 

Indicatorul 1: Precizia semnalului (GNSS) 

 

Obiectivul specific 2: furnizarea de date și de informații precise și fiabile de observare a 

Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale 

statelor sale membre în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al agriculturii și al 

dezvoltării rurale, al protecției civile, al siguranței și securității, precum și al economiei 

digitale. 

Indicatorul 1: Numărul utilizatorilor Copernicus 

Indicatorul 2: Adăugarea de noi servicii Copernicus 

 

Obiectivul specific 3: sporirea capacităților SST de monitorizare, urmărire și identificare a 

obiectelor spațiale, monitorizarea condițiilor meteorologice spațiale și cartografierea și 

legarea în rețea a capacităților privind NEO ale Uniunii. 

Indicatorul 1: Numărul de utilizatori ai componentelor SSA  

Indicatorul 2: Disponibilitatea serviciilor 

 

Obiectivul specific 4: asigurarea disponibilității pe termen lung a unor servicii de comunicare 

prin satelit fiabile, securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor cu o garanție 

adecvată de acces și de robustețe pentru a rezista în fața actelor rău-intenționate. 

Indicatorul 1: Numărul utilizatorilor GOVSATCOM 

Indicatorul 2: Disponibilitatea serviciilor 

 

Obiectivul specific 5: contribuirea la o capacitate de acces la spațiu autonomă, securizată și 

eficientă din punctul de vedere al costurilor. 

Indicatorul 1: Numărul lansărilor pentru acțiunile în domeniul spațiului ale UE 

 

Obiectivul specific 6: pentru acțiunile care sprijină sectorul spațial: sprijinirea și consolidarea 

competitivității, a spiritului antreprenorial, a competențelor și a capacității de a inova ale 
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persoanelor juridice și fizice din Uniune care activează sau doresc să activeze în acest sector, 

ținând seama în special de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale 

întreprinderilor nou-înființate. 

Indicatorul 1: Creșterea din sectorul din aval legat de acțiunile în domeniul spațiului 


