
Fețele viitorului

Sa ne asiguram ca 
visele devin realitate

Dumitru-Dorin Prunariu



Pentru multi 
realizarile in 

viata pleaca de 
la vise

Eu am visat din 
copilarie ca 

zbor, ca plutesc
imponderal



De la primii pasi
prindem curaj

dar ne asumam
si riscuri

Important este
sa mergem mai
departe si sa ne 
implinim visele, 
sa invatam sa

gandim in viitor



Fata de noi sunt asteptari majore din partea parintilor, scolii, 
societatii



Te pregatesti sa

faci fata 

asteptarilor,

sa-ti construiesti

viitorul



Mințile investigatoare
si curiozitatea

naturală a ființei
umane sunt eliberate

din reticența lor
obișnuită de 

provocările inerente
asociate dezvoltării
activităților spațiale. 

Modele in viata
Aspiratii
Educatie



Drumul meu

Pasiunea pentru

zbor, incepand din 

copilarie



Drumul meu:

stiinta, inginerie

pregatire pentru o 
aventura umana

unica,

cu riscurile asociate



Drumul meu:

Invatatura, Stiinta,

pregatirea pentru, 
si realizarea unei
aventuri umane

unice,

cu riscurile asociate



Drumul meu:

Invatatura, Stiinta,

pregatirea pentru, 
si realizarea unei
aventuri umane

unice,

cu riscurile asociate



Aterizarea în Kazahstan

22 mai, 1981

Aterizare reușită după

7 zile, 20 de ore și 42 de minute în
spațiul cosmic

22 de experimente științifice
realizate

5.226.000 km în jurul Pământului, la 
o altitudine maximă de 384 km

Drumul meu:

Invatatura, Stiinta,

pregatirea pentru, 
si realizarea unei
aventuri umane

unice,

cu riscurile asociate



Orice intreprindere
majora, complexa, 
implica numeroase

riscuri asociate. 

Abordarea
cosmosului reprezinta

o astfel de 
intreprindere.

Viitorul se 
construieste cu 

sacrificii.



Iunie 1971

Soyuz 11 - prima și singura

misiune cu echipaj la bordul

primei stații spațiale din lume, 

Salyut 1.

Dezastru, la aterizare. Capsula

echipajului s-a depresurizat în

timpul reintrarii in atmosfera, 

omorand echipajul.

Aprilie 1967

Soyuz 1 a fost primul zbor cu echipaj

uman al unei navei spațiale Soyuz.

Din motive tehnice nu s-a deschis

parasuta si modulul de reintrare s-a 

prabusit pe Pământ. Cosmonautul

Vladimir Komarov a murit în urma

impactului.
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Aprilie 1970

Apollo 13 –
Coborarea pe Luna 

a fost întreruptă
după ce un rezervor

de oxigen a 
explodat.

Echipajul sa întors în
siguranță pe

Pământ
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Dezastrul navetei 

spațiale Columbia a 

avut loc la 1 februarie 

2003

Dezastrul

navetei spatiale

Challenger a 

avut loc pe 28 

ianuarie 1986
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Fiabilitatea calculata a 
sistemelor cosmice

pilotate este in jur de 98,5 
%.

Navetele spatiale
americane au efectuat 135 

de zboruri din care 2 au 
fost dezastre.



Viitorul incepe astazi:
Era turismului spațial

SpaceShipOne- octombrie2004 - prima nava spatiala
comercialapentru a transportaoamenii in spatiu

Primul cosmodromcomercial inaugurat la 17 octombrie
2011 în New Mexico de către Sir Richard Branson

Existădejasute de biletevândute pentruzboruri spațiale
cu nava SpaceShipTwo începând cu 2018

Numeroaseproiecte private pentruturismul spațial

CerințaFAA pentru operatoriide zboruri comerciale
spațiale: să achiziționezeo asigurare de răspunderecivilă

Primii turiști în spațiuau achiziționatpolițe de asigurare
pentrua-și acoperipregătirea, transportul și timpul

petrecut în spațiu.
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SpaceShipOne

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Spaceship_One_in_flight_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Spaceship_One_in_flight_1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Virgin_Galactic.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Virgin_Galactic.png


Asigurarile –

o necesitate pentru

activitatile cosmice.

Ce asiguram cu 

preponderenta?

Astronauții în timpul perioadei de antrenament și în
timpul zborului spațial

Lansatoarele

Navele spațiale, sateliții și componentele acestora

Motoarele racheta

 Infrastructura terestră (sisteme de lansare, instalații de 
testare, sisteme tehnice și de măsurare, echipamente
auxiliare)

Cheltuieli suplimentare legate de lansarea repetată a 
sateliților în cazul în care prima lansare nu a avut succes

Răspunderea civila
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Asigurarea
astronautilor:

Cum și pentru ce
riscuri poate fi 

asigurat un 
astronaut 

profesionist sau un 
turist cosmic?

Problema de 
analizat si dezvoltat 

in viitor.

Asigurarea pentru riscurile din timpul perioadei
de pregatire?

Asigurarea pentru riscurile medicale în timpul
zborului spațial, pentru posibile răniri sau
deces?

Asigurări pentru consecințele ulterioare ale 
zborului legate de recuperarea sănătății
astronauților?

Asigurarea de raspundere civila legata de 
posibilele consecințe negative ale zborului
spațial?
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Cu realizarile deosebite dar
si cu esecurile inerente

astronautica ramane un 
domeniu de inalta

reputatie pentru state, 
institutii si oamenii

implicati.

Etica utilizarii si accesul
echitabil la spatiul cosmic 
sunt abordate in cele mai

inalte forumuri
internationale

cu puternic impact pentru
viitor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/ISS_STS-128_Zenith.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/ISS_STS-128_Zenith.jpg


Cosmosul ne releva unitatea și unicitatea planetei pe
care trăim.  

Conceptul “One World”, reprezinta o lume unitară, 
care implică mai multe componente majore care se 
reunesc într-o imagine cuprinzătoare reprezentând

impactul global al activităților spațiale asupra
societatii.

Componentele sunt: o perspectivă globală asupra
lumii, provocări pentru viața terestră, dezvoltarea

cunoștințelor, oportunități la nivel global, 
dezvoltarea tehnologică, stimularea educațională și
comunicații pentru toți, acestea definind valoarea

activitatilor spatiale pentru umanitate. 

Apare o noua definitie a UMANITATII
Viitorul ne releva schimbari majore.



Multumesc pentru atentie


