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Cine suntem noi? (I) 

15 ani de activitate

93 mil. EUR Cifră de afaceri în 2014
71 mil. EUR Cifră de afaceri în 2013
53 mil. EUR Cifră de afaceri în 2012

Singura companie inclusă 8 ani la rând în topul „Deloitte 
Technology Fast 50 Central Europe”; 

Sedii în 6 ţări (Bucureşti (HQ), Bruxelles, Istanbul, Zagreb, 
Belgrad, Chişinău)
Proiecte in desfasurare în alte 10 ţări

Competenţe: Cloud, GIS, Robotica, SCADA, integrare de 
sisteme, project management
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Cine suntem noi (II)

10 mil. EUR alocați pentru R&D în 2015-2016

4 ani – perioada de construcţie a produsului UAV

800 experţi dintre care:
• 30 dedicați construcției UAV-urilor
• 30 dedicați domeniului Geospatial
• 30 dedicati tehnologiilor pentru situatii de urgentasi ISR
• 5 dedicați legislației, operării și instruirii piloților și a analiștilor de imagine 

Medie de vârstă 28 ani (Absolvenţi de Aeronave, Electronică, Calculatoare, 
Geografie si Academie)

Inovatie
• Principalele direcţii de R&D: Cloud, IoT and Smart Cities, Robotics
• Peste 30 proiecte de R&D implementate
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Hirrus
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Hirrus



Hirrus Enterprise UAV
Anvergura aripilor: 3 m

Lungime: 1.1 m

Greutate maximă la decolare
9 kg (“mini” cat.)

Viteză maximă
120 km/h

Viteză de croazieră
80 km/h

Plafon de zbor
3000 m ASL

Autonomie
180 min

Decolare
Lansator 

Aterizare
Parașută

Greutate maximă 
Payload:
0.9 kg

Propulsie: Electrica



Teamnet Group

Investiţia 

Prima fabrică dedicată avioanelor fără pilot - 10 mil
Euro

Cercetare timp de 4 ani pentru avion, pilot 
automat, system planificare misiune etc.

Obiectiv: 100 avioane anual
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Viziune şi misiune 
UAV Enterprise
Viziune– lucrăm pentru ca orice agenție 

guvernamentală sau companie va avea 
oportunitatea sa poată obține acces în timp 
real la imagini de înaltă rezoluție din orice 
locație, la un preț accesibil

Misiune – sa oferim tehnologie si imagini 
relevante, cu grad ridicat de acuratețe, 
obținute din aer, modele 3D ale suprafeței 
și transmisie video live
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În ce domenii vindem sau prestăm servicii?

• Politie de frontieră

• Situatii de 
urgenta

• Cadastru

• Infrastructură Critică• Agricultură

• Silvicultură
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Situații de urgență 

• Evaluare ințială  
• Primul contact în situații de urgență

• Managementul situației
• Imagini live din zone greu accesibile 
• Căutarea victimelor în zonele afectate 

• Evaluare impact
• Evaluarea zonei afectate 
• Cartarea zonelor afectate de incendiu sau 

inundație

• Transport rapid (1kg)
• Telefon/radio
• Medicamente
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Inundatii
 Număr de case afectate 234

 Număr de persoane afectate 512 

 Adâncime maximă a apei 1.32 m 

 Lungimea digului 73 m 
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Paduri
 Suprafete defrisate 4.4ha

 Suprafete impadurite 
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Perspectiva clienților

Situaţii de urgenţă
“Zborul, în situații de urgență, trebuie efectuat

imediat după producerea incidentului sau a 
calamităţii iar datele să fie preluate rapid de 
către Inspectoratele de Urgenţă.  

Asigurări
“Este nevoie să zbori la maxim 1-3 zile 

după o calamitate, pentru a putea face 
o evaluare a pagubelor în agricultură

Cadastru şi urbanism
”Pentru o dezvoltare urbană durabilă pe 

baza unor imagini cu grad ridicat de 
acurateţe, avem nevoie de  autorizaţie 
de zbor asupra zonelor urbane şi de 
reducerea timpului de verificare şi 
procesare a informaţiilor obţinute 
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Când executăm misiunile?

Locație cunoscută

• Misiuni ad-hoc 
• Monitorizare 

infrastructură critică

• Misiuni de căutare și 
salvare

• Monitorizare refugiati
• Evaluarea în timp real în 

situații de urgență

• Misiuni planificate 
• Evaluarea zonelor

defrisate intr-o padure

• Misiuni de monitorizare 
graniță

• Monitorizarea unor arii 
întinse 

• Protecție convoi 

Locație necunoscută
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Cum va evolua piata? – cnf. Gartner
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Prognoza pieței, principalii 
jucători, scenarii de utilizare 
și barierele legislative a 
pieței de drone

Business Insider

Cum va evolua piaţa?



Tipuri de Drone

Jucării– având ca particularitate 
zborul și dimensiunile reduse; 
acestea pot include senzori și 
camere

UAV-uri de consum -
construite pentru a zbura în aer 
liber; acestea sunt pre-setate 
pentru a zbura

UAV-uri din gama Enterprise, 
precum Hirrus UAV, destinat utilizării în 
scop profesional, prin transmisie video 
HD sau prin colectare de imagini de 
înaltă rezoluție. 
UAV-urile din zona Enterprise au o 
capacitate de integrare de senzori mai 
performanți și furnizeaza autonomie și 
stabilitate. 
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Industrii principale

• Imagini obținute din aer
• Drone pentru 

supraveghere din aer 
• Imobiliare, construcții și 

dezvoltare urbană 
• Constructii, minerit și 

utilități 
• Agricultură de precizie
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UAV Enterprise 

• Numarul de drone din segmentul enterprise 
este estimat sa creasca de la 102,600 in 2016 
la 805,000 in 2021, cu un CAGR de 51% 
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Concluzii
 Piața dronelor va atinge $12 miliarde până în 2021, creștere alimentată de adopția 

accelerată a dronelor comerciale și cele pentru consumatori.

 Totuși legislația constrânge creșterea pieței de drone non-miliare, care ramane 
redusă comparativ cu segmentul miliar. Noi reglementări pot schimba complet acest 
raport, prin introducerea dronelor în segmente precum cel de livrări inițiat de Amazon. 

 Europa avea deja 2500 de operatori de drone in Iulie 2015, iar US aproximativ 1000 

 Inovațiile tehnologice, precum comunicarea între drone, vor crește interesul 
guvernamental pentru sisteme UAV care să susțină echipele de intervenție în 
situatii de urgență, pentru a accesa locații periculoase sau în care este greu de ajuns 

 Aplicabilitățile enterprise, precum monitorizarea transporturilor cu ajutorul dronelor 
necesită un cadrul legislativ pentru includerea dronelor în spațiul aerian. 

 Noul registru al dronelor comerciale introdus de FAA oferă forțelor de intervenție 
posibilitatea de a identifica rapid dronele care intră în spații interzise 

Business Insider
Drones Outlook Reference Group SESAR JU
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Concluzii?

• Un nou sector economic
• Expertiză locală și tradiție
• Tehnologie avansata pentru 

export
• Complementar alaturi de 

sistem integrate IT, GIS si 
Cloud
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Resurse utile

• Film prezentare Hirrus UAV 

• Studiu Business Insider: Here are the technologies that are 
making drones safer and accelerating adoption

• Studiu AUVSI: The Economic Impact of UAS integration in 
US 

• Studiu Mercatus Center: Do Consumer Drones Endanger the 
National Airspace? Evidence from Wildlife Strike Data

https://www.youtube.com/watch?v=mDFAMIychUU&feature=youtu.be
http://www.businessinsider.com/the-drones-report-market-forecasts-key-players-and-use-cases-and-regulatory-barriers-to-the-proliferation-of-drones-2016-3
http://www.auvsi.org/auvsiresources/economicreport
http://mercatus.org/publication/do-consumer-drones-endanger-national-airspace-evidence-wildlife-strike-data
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Mulţumesc!


