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Drone Alliance Europe prezintă oficial directorul executiv, domnul
Christoph Rabb, în cadrul unei recepții dedicate viitorului integrării
dronelor în spațiul european
Evenimentul s-a bucurat de prezența unor înalți reprezentanți ai UE și ai industriei

Bruxelles, Belgia – 21 martie 2018 – Drone Alliance Europe (DAE), coaliția
companiilor care reprezintă industria dronelor comerciale, a organizat în 20 martie,
împreună cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, o
discuție dedicată dronelor, urmată de o recepție la care au participat înalți reprezentanți ai
UE și ai industriei de profil. De asemenea, cu această ocazie DAE a prezentat oficial noul
Director Executiv, domnul Christoph Raab. În cadrul evenimentului domnul Marian-Jean
Marinescu, membru al Parlamentului European, domnul Matej Zakonjšek, Șeful Cabinetului
comisarului european pentru transport și domnul Ralph Schepp, Vice President of Program
& Project Management, Deutsche Telekom au vorbit despre dezvoltarea cadrului legislativ
european specific dronelor și viitorul integrării acestora în spațiul european.
„În prima jumătate a anului 2019, România va deține președinția rotativă a Consiliului
Uniunii Europene, în cadrul căreia ne vom asigura că demersurile de integrare a dronelor
continuă cu rapiditate. Discuțiile privind viitoarea politică publică industrială a UE se vor afla
pe agenda noastră”, a declarat Reprezentantul Permanent al României la Uniunea
Europeană, doamna Ambasador Luminiţa Teodora Odobescu, în deschiderea
evenimentului.
„Succesul industriei comerciale a dronelor depinde de dezvoltarea unui cadru de
reglementare care să favorizeze inovația, susținând în același timp siguranța, securitatea
și confidențialitatea datelor. UE trebuie să colaboreze cu reprezentanții acestei industrii
pentru a dezvolta un asemenea cadru care este un pas necesar în valorificarea potențialului
remarcabil al acestei tehnologii”, a declarat domnul Marian-Jean Marinescu, membru al
Parlamentului European.
„Împreună cu partenerul nostru, DFS Deutsche Flugsicherung, ne propunem să
integrăm în mod echitabil și sigur Vehicule Aeriene fără Pilot (UAVs, n.r. drone) în spațiul
aerian german prin intermediul rețelei mobile a Deutsche Telekom. Mai mult decât atât,
rețelele noastre sunt esențiale pentru asigurarea serviciilor dedicate U-space, precum
eRegistration și permisiunea de a zbura dincolo de linia vizuală”, a declarat domnul Ralph
Schepp, Vice President of Program & Project Management, Deutsche Telekom.
„Îi mulțumim gazdei noastre, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă
Uniunea Europeană, pentru găzduirea acestui eveniment captivant. Membrii DAE sunt
nerăbdători să continue colaborarea cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, cu
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Consiliul Uniunii Europene, cu Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, precum și cu
toate celelalte state membre și părți interesate pentru a dezvolta un ecosistem paneuropean care să permită creșterea industriei comerciale europene a dronelor,” a declarat
domnul Christoph Raab, Directorul Executiv al DAE.
Pentru mai multe informații legate de Drone Alliance Europe, vă rugăm să vizitați
dronealliance.eu, să scrieți la adresa press@dronealliancu.eu sau să urmăriți
@DroneAllianceEU pe Twitter.

###
Drone Alliance Europe (DAE) este o coaliție de companii ce utilizează tehnologie de vârf,
care reprezintă industria dronelor comerciale în fața liderilor politici europeni, a autorităților
de reglementare și a altor părți interesate din industrie, precum și a organismelor
internaționale de reglementare și consultanță. Coaliția folosește experiența și perspectivele
companiilor membre în procesul de elaborare a politicilor pentru a accelera integrarea
sigură și răspândită a dronelor comerciale în spațiul aerian european.
Christoph Raab este directorul executiv al Drone Alliance Europe (DAE). După studiile de
economie de la Universitatea din Trier, a lucrat ca jurnalist la Institut für
Auslandsbeziehungen pentru proiectele media din Polonia. El deține o diplomă de masterat
de la Colegiul Europei din Natolin. Din 2002 până în 2005, a fost asistent parlamentar al lui
Karl von Wogau, membru al Parlamentului European. În această perioadă, a lucrat în cadrul
grupurilor de lucru privind instituirea Programului european de cercetare în domeniul
securității. În noiembrie 2005, a asigurat conducerea companiei COPURA, o companie de
organizare de evenimente dedicată activităților specifice industriei de securitate și apărare.
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