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FAZA 1 : Evaluarea situaţiei actuale a industriilor 
navală, feroviară şi aeronautică din România”,  

termen 28.11.2008 

 

 

Rezultate 

 

 

           Capitolul 1  prezintă câteva date generale privind evoluţia în timp a  dezvoltării 
industriilor navală, feroviară şi aeronautică. În acest context, se prezintă aspecte ale 
dezvoltării şantierelor existente, începând cu 1970, când industria românească a 
construcţiilor de nave a beneficiat de importante programe de investiţii.  

          

Capitolul 2 se referă la evaluarea conjuncturii economice în industria 
prelucrătoare din România. Astfel, s-au analizat  o serie de indicatori sintetici ai 
industriei prelucrătoare, în general şi ai industriei producătoare de mijloace de 
transport, altele decât cele rutiere, în special, folosind pe baza datelor publicate în 
Anuarul Statistic al Institutului Naţional de Statistică din 2006, ultimul aflat la 
dispoziţie. S-au utilizat date din 2000 până în 2006 şi s-a analizat evoluţia industriei 
pe baza datelor existente.  

Se apreciază că sectorul industriei prelucrătoare prezintă o creştere constantă 
în raport cu anul 2000, atât din punctul de vedere al producţiei industriale, cât şi al 
numărului de întreprinderi active în domeniu. 

O analiză mai amănunţită a tendinţelor se poate face prin analiza de regresie 
constatându-se o creştere liniară la toţi indicatorii şi că rata de creştere anuală pentru 
industria prelucratoare (dată de panta dreptei de regresie) este aproape la fel de 
mare ca şi pentru producţia industrială în ansamblu. În schimb, rata de creştere a 
producţiei mijloacelor de transport, altele decât cele rutiere, este de 48 ori mai mică 
decât pe ansamblul industriei. Deci această ultimă componentă a producţiei 
industriale s-a dezvoltat mult mai încet decât alte sectoare industriale. 

Un indicator important este exportul de mijloace de transport, altele decât cele 
rutiere, care prezintă o creştere constantă începând din 2000. Importurile din aceeaşi 
categorie, deşi prezintă o tendinţă de creştere continuă, arată totuşi scăderi în 
anumiţi ani. 

S-a constatat că în 2001 volumul importurilor atinge un minim, astfel încât 
exporturile sunt de 5,8 ori mai mari decât importurile. Concluzia care se impune este 
că industria românească a reuşit, in perioada analizată să acopere nevoile 
economiei, privind astfel de mijloace de transport, fiind orientată cu precădere către 
export. Apreciem că un aport însemnat in acest sens l-a adus construcţia de nave, 
care a beneficiat de comenzi externe, aproape toată producţia fiind exportată. 

Un factor decisiv în aprecierea eficienţei activităţilor industriale este 
productivitatea muncii pe salariat. Din datele prezentate in Anuarul Statistic rezultă 
că productivitatea muncii pe salariat, in sectorul aflat in discuţie, nu a crescut într-un 
ritm foarte mare fiind totuşi superior indicelui producţiei industriale. Anul 2002 
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reprezintă un an de regres al productivităţii muncii în sectorul mijloacelor de 
transport, altele decât cele rutiere, după care se remarcă o revenire în anii următori.  

 

Capitolul 3  prezintă o analiză a situaţiei actuale a sectorului fabricaţiei de 
mijloace de transport naval, feroviar şi aeronautic în România.  

Din datele analizate pentru perioada 2003-2006 rezultă următoarele concluzii: 

Cifra de afaceri aferentă sectorului fabricaţiei de mijloace de transport naval, 
feroviar şi aeronautic prezintă o creştere continuă în această perioadă, astfel că la 
nivelul anului 2006 aceasta este cu 52% mai mare decât cea aferentă anului 2003 

Volumul producţiei destinată exportului prezintă o creştere continuă, ajungând 
în ultimul an la o valoare de 179% din valoarea specifică anului 2003 

Numărul de salariaţi s-a redus continuu la o valoare de 88% din valoarea 
aferentă anului 2003. 

Productivitatea muncii a crescut cu valori semnificative, ca efect al creşterii 
volumului producţiei şi al scăderii numărului de salariaţi, ajungând la o valoare de 
172% din valoarea din 2003 

Numărul de întreprinderi ce activează în sector a crescut substanţial (cu 46%); 
majoritatea celor 202 noi întreprinderi ce operează în sector sunt IMM-uri. De 
asemenea, valoarea investiţiilor practic s-a dublat (197%),  ponderea valorii 
investiţiilor în cifra de afaceri a sectorului la nivelul anului 2006 fiind de 4,7%. 

          Sectorul naval are cea mai mare cifră de afaceri (52% in 2006), urmat de 
sectorul feroviar (34%) şi cel aeronautic (14%).  

In perioada 2003-2006, ponderea sectorului naval în cifra de afaceri totală a 
crescut cu 9%, în timp ce în cazul sectorului feroviar s-a produs o scădere cu 11%. 
Ponderea sectorului aeronautic este mult mai redusă şi a rămas aproape 
neschimbată, semnalându-se o creştere cu 2%. 

Cea mai mare contribuţie la producţia de export o are sectorul naval cu o 
pondere de 72% la nivelul anului 2006, în creştere cu 9% faţă de anul 2003. Aceasta 
creştere s-a produs în detrimentul sectorului feroviar în care se constată o scădere 
cu 9%. Ponderea producţiei de export a sectorului aeronautic a rămas neschimbată 
(11%). 

Sectorul naval a operat în anul 2006 cu 51% din numărul de personal al 
sectorului, în creştere cu 10% faţă de anul 2003. În sectorul feroviar s-a produs o 
scădere a ponderii numărului de salariaţi cu 9%, iar în sectorul aeronautic s-a păstrat 
practic aceeaşi pondere. 

Cea mai mare parte a investiţiilor (69% în anul 2006) a fost realizată în 
sectorul naval (69% în 2006), în creştere cu 25% faţă de anul 2003. În sectorul 
aeronautic ponderea investiţiilor a scăzut semnificativ de la 32% în 2003 la 10% în 
2006, în timp ce în sectorul feroviar s-a consemnat o scădere uşoara cu 3% până la 
valoarea de 21% a acestui indicator. 

În continuare, în lucrare se face o analiză a evoluţiei principalilor indicatori ai 
producţiei de mijloace de transport navale, aeronautice şi feroviare. Pentru fiecare 
sector se face o comparaţie cu evoluţia indicatorilor aferenţi ansamblului sectorului 
analizat.  
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Capitolul 4 cuprinde principalii producători şi furnizori de mijloace de transport 
naval, feroviar şi aeronautic din România. Se prezintă structura producţiei, cifra de 
afaceri netă şi numărul mediu de angajaţi. În domeniul naval s-au identificat 12 
şantiere navale şi un mare număr de alte societăţi cu activitate în acest domeniu. 
Multe din acestea execută şi lucrări de reparaţii şi întreţinere nave. Se produc diferite 
tipuri de nave în special pentru export. Producţia de circa 700 milioane euro se 
produce cu un număr de 17700 angajaţi în 2007. 

 În sectorul feroviar se produc locomotive electrice, locomotive Diesel, vagoane 
de marfă şi vagoane de călători. În funcţie de specificul fiecărei firme se execută şi 
reparaţii şi modernizări de vagoane la cele de marfă şi călători. O bună parte a 
producţiei se exportă în ţările din Orientul Mijlociu – Iran, Egipt – atât vagoane de 
călători cât şi de marfă. Tot pentru export se produc o serie de componente şi 
subansamble cum ar fi boghiuri, aparate de tracţiune şi de ciocnire etc. Sunt 
prezentate principalele societăţi comerciale active în acest domeniu. 

 Sectorul aeronautic este reprezentat de o serie de societăţi specializate în 
construcţia de avioane şi elicoptere respectiv în realizarea de componente pentru 
avioane. Este vorba de subansamble mecanice, agregate şi echipamente 
specializate, alte componente. Fabricaţia de elicoptere este concentrată la Braşov 
unde se realizează în serie elicoptere PUMA şi Alouette III sub licenţă străină. 

 

Capitolul 5  se referă la atribuţiile autorităţilor de reglementare a activităţilor  
navale, feroviare şi aeronautice, respectiv se prezintă o serie de standarde şi norme 
specifice.  

Astfel, în domeniul naval funcţionează ca organisme de reglementare, 
Autoritatea Navală Română şi Registrele navale din diferite ţări 

În domeniul feroviar, Autoritatea Feroviară Română – AFER este 

organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în 
principal, inspecţia de stat şi controlul de siguranţă a circulaţiei în transportul feroviar 
şi cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licenţierea operatorilor de 
transport feroviar, autorizarea şi supravegherea tehnică a furnizorilor interni de 
produse şi servicii în domeniul feroviar, etc.  

În domeniul aeronautic, funcţionează  Autoritatea Aeronautică Civilă Română, 
ca organism separat in cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si 
Amenajărilor Teritoriului, sub denumirea de Secretariatul de stat al aviaţiei civile.  

 

Capitolul 6 prezintă activitatea de cercetare – dezvoltare în domeniul 
fabricaţiei de mijloace de transport. Se arată că activitatea de cercetare se 
desfăşoară în România pe baza unor planuri şi programe specifice, fiind în principal 
coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Planul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare şi Inovare PNCDI 2. În plus ministerele dispun de programe 
specifice, programe Sectoriale. 

Planul Naţional PNCDI 2 a rezultat în urma elaborării Strategiei Naţionale de 
Cercetare Dezvoltare şi Inovare care prevede între altele ca obiective creşterea 
competitivităţii economice româneşti prin inovare.   
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PNCDI 1 şi  PNCDI 2 au prevăzute direcţii de cercetare legate direct sau 
indirect de domeniul transporturilor. O serie de proiecte au fost dezvoltate în cadrul 
acestor programe fiind implicate atât instituţii de cercetare şi unităţi de profil 
(ICEPRONAV, INAR, INCERTRANS, IAROM, METAV etc.) cât şi instituţii care 
dezvoltă tehnologii aplicabile în domeniu (ISIM, CEM etc.).  

 

Capitolul 7 cuprinde pagina Web a proiectului, având url-ul 
http://www.isim.ro/sectrans, care este plasată pe serverul ISIM.  

Pagina Web cuprinde datele de identificare a proiectului intitulat „Dezvoltarea 
fabricaţiei de alte mijloace de transport (naval, feroviar, aeronautic), integrarea în 
tendinţele de dezvoltare europeană şi mondială, impactul implementării 
reglementărilor specifice”. De asemenea, în această pagină sunt inserate fişierele 
„faze-rezultate”, cuprinzând principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului.  

Pe măsura desfăşurării proiectului, se va proceda la actualizarea paginii Web, 
în sensul prezentării realizărilor obţinute în cadrul fiecărei etape.  

 

  Capitolul 8 prezintă concluziile lucrării în care se face o evaluare a tendinţelor 
de dezvoltare ale sectorului analizat. Dintre concluzii se pot menţiona următoarele: 

• Indicele de producţie din sectorul de fabricaţie a mijloacelor de transport 
naval, feroviar şi aeronautic a avut o evoluţie descendentă în perioada 200-
2002, ajungând la 94%, apoi a crescut la 124%, în perioada 2002-2006. 

• Exportul de mijloace de transport, altele decât cele rutiere, a prezentat o 
creştere accentuată în perioada 2002-2006, fiind de 3 ori mai mare decât 
valoarea importului. 

• Productivitatea în sectorul mijloacelor de transport, altele decât cele rutiere a 
prezentat o creştere de 33,7% în anul 2006, faţă de anul 2000. 

• Activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul  de mijloace de transport, altele 
decât cele rutiere, este inclusă în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi 
Inovare, PNCDI 2, elaborat în anul 2007, care prevede creşterea 
competitivităţii economiei româneşti prin inovare. 

• Pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul acestui proiect a fost 
concepută şi activată o pagină Web, accesibilă pe site-ul ISIM Timişoara, 
www.isim.ro/sectrans. 

 

 


