
Diseminarea rezultatelor proiectului 

 

 Programul de diseminare a proiectului sectorial a avut l bază o serie 

de activităţi şi anume: 

• Publicarea de articole în reviste de specialitate, 

• Susţinerea de articole la Simpozioane interne şi internaţionale, 

• Participarea la Seminarii internaţionale,  

• Redactarea unei propuneri de invenţie, 

• Finalizarea paginii Web a proiectului sectorial 

Articole publicate sau susţinute şi publicate în revistele de specialitate au 

cuprins unele rezultate ale proiectului sectorial, derulat în perioada 2009-

2010: 

• Evaluarea competitivităţii generale ale sectorului de fabricaţie 

componente şi mijloace de transport feroviar din România 
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• La Seminarul internaţional „Industria aeronautică română – 

implementarea Strategiilor europene privind securitatea şi apărarea” 

ce a avut loc la INCAS Bucureşti în data de 9.02.2010 s-a prezentat 



lucrarea „Concepte de evaluare a competitivităţii fabricaţiei industriale 

a sectorului aeronautic din România” ce a cuprins şi unele rezultate 

ale  proiectului sectorial nr. 15/579689-2010. Discuţiile ce au avut loc 

au scos în evidenţă importanţa criteriilor şi factorilor de evaluare a 

competitivităţii fabricaţiei industriale de evaluare a competitivităţii 

fabricaţiei industriale a sectorului aeronautic din România pe piaţa 

europeană şi mondială aferente acestui domeniu.  

• La Seminarul internaţional din cadrul proiectului european ECORailS 

(Criterii de eficienţă energetică şi de mediu pentru achiziţionarea 

vehiculelor şi serviciilor de transport regional durata 2009-2011) 

finanţat de programul Intelligent Energy Europe, a avut loc la 

Bucureşti în perioada 14-15 septembrie 2010 când s-a prezentat o 

conferinţă pe tema „Instrumente active şi criterii de atribuire pentru un 

material rulant şi servicii feroviare eficiente din punct de vedere 

energetic” 

 La realizarea proiectului ECORailS participa PTA-uri europene, 

institute de cercetare şi companii de consultanţă din şase ţări (Suedia, 

Danemarca, Germania, Italia, Ungaria şi România).  

 Coordonatorul proiectului este TSB-FAV-Berlin, iar România este 

reprezentată la acest proiect de firma Integral Consulting R&D Bucureşti. 

 Din partea AFER Bucureşti la conferinţă a participat şi Dl Barbu Aurel 

ca reprezentant al Compartimentului de cercetare.  

 S-au prezentat preocupările consorţiului în domeniu precum şi unele 

rezultate de la Proiectul Sectorial „Dezvoltarea fabricaţiei de alte mijloace de 

transport (naval, feroviar, aeronautic), integrarea în tendinţele de dezvoltare 

europeană şi mondială, impactul implementării reglementărilor specifice”.  

 S-au făcut precizări asupra modului în care în proiectul sectorial au 

fost analizate criteriile energetice şi de mediu în proiectarea şi fabricarea 

mijloacelor de transport feroviar.  



• La Seminarul internaţional organizat cu prilejul celei de-a 46-a 

Adunare Generală ANCONAV din 2010 ce a avut loc la Constanţa s-a 

prezentat lucrarea „Evaluarea competitivităţii generale a construcţiilor 

navale din România” de către ICEPRONAV Galaţi (partener la 

proiectul sectorial). Discuţiile avute au permis participanţilor să 

cunoască nivelul competitivităţii generale al sectorului construcţiilor 

navale din România în raport cu cel al constructorilor din Europa şi 

ASIA, atestând astfel necesitatea dezvoltării acestui sector pentru 

realizarea unor mijloace de transport naval la nivelul celor din de pe 

piaţa mondială.  De asemenea unele probleme din domeniul naval 

tratate în proiectul nostru sectorial au fost discutate cu diferiţi clienţi la 

întâlnirile din cadrul expoziţiilor şi târgurilor internaţionale la care 

ICEPRONAV Galaţi a participat (Expoziţia POSIDONIA de la Atena, 

Grecia în perioada 7-11-06.2010 şi expoziţia SMM de la Hamburg 

(Germania) în perioada 4-7 09. 2010.  

• Având la bază datele privind competitivitatea unor societăţi 

comerciale din sectorul fabricaţiei mijloacelor de transport naval, 

feroviar şi aeronautic, colectivul de lucru al Proiectului Sectorial a 

întocmit o propunere de invenţie intitulată „Metodă pentru 

cuantificarea ponderilor procentuale a unor criterii principale de 

competitivitate declarativă” ce face obiectul cererii de invenţie nr. 

A/00014 înaintată la OSIM-Bucureşti în data de 01.03.2010.  Invenţia 

se referă la o metodă bazată pe o logică de program pentru 

cuantificarea procentuală a unor criterii principale de competitivitate 

declarativă care împreună cu competitivitatea vizibilă ambele cu o 

pondere maximă de 100%, caracterizează competitivitatea generală a 

firmelor sectoarelor domeniilor producţiei de mijloace de transport 

naval, feroviar şi aeronautic.  



 Logica de program este simplă şi poate fi aplicată uşor pentru firme 

specializate /sectoare/domenii tehnice când se folosesc datele solicitate prin 

chestionarele specifice.  

Finalizarea paginii Web s-a efectuat la ISIM Timişoara, ea a cuprins 

rezultatele fazelor 1, 2, 3 şi 4 ale proiectului sectorial şi se găseşte pe link-ul 

(www.isim.ro) fiind accesibilă specialiştilor din sectorul  fabricaţiei 

mijloacelor de transport naval feroviar şi aeronautic 

O parte din documentele diseminării rezultatelor proiectului sectorial 

sunt prezentate în Anexa 3.  

În final, considerăm că specialiştii consorţiului (ISIM Timişoara-

coordonator, AFER Bucureşti-partener I şi ICEPRONAV Galaţi-partener II) 

prin finalizarea proiectului nr. 15/579689 derulat în perioada 2008-2010 si 

diseminat principalele rezultate ale proiectului atât în mediul industrial la 

firmele specializate în fabricaţia mijloacelor şi a componentelor din 

sectoarele naval, feroviar şi aeronautic prin evaluarea competitivităţii 

acestora cât şi în mediul ştiinţific prin prezentarea de lucrări, analize 

complexe privind evaluarea pe piaţa internă şi externă a sectorului de 

fabricaţie mijloace de transport din cele trei sectoare amintite.  

 


