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FAZA 2 : „Analiza situaţiei la nivel european şi mondial a 
industriilor navală, feroviară şi aeronautică”,  

termen 15.05.2009 
 
 

 

Rezultate 
 
 

Capitolul 1 prezintă date generale privind modul de analizare a situaţiei la 
nivel european şi mondial a industriilor navală, feroviară şi aeronautică.   

 
Analiza situaţiei la nivel european a industriei transporturilor navale, feroviare 

şi aeronautice are la bază prevederile strategiilor Europene de dezvoltare a 
domeniilor menţionate în contextul economic actual, deosebit de complex care poate 
avea influenţe imprevizibile asupra evoluţiei ansamblului economic, european şi chiar 
mondial.   
  

Pe plan european şi mondial dezvoltarea sectorului de fabricaţie de noi 
mijloace de transport din domeniul naval, feroviar şi aeronautic impune asigurarea 
cerinţelor privind atât modernizarea unor modele actuale sau vechi de mijloace de 
transport, cât şi construcţia unor noi modele de mijloace de transport cu complexitate 
ridicată şi cu grad mare de siguranţă în exploatare.  

 
 
Capitolele 2 şi 3 se referă la analiza evoluţiei situaţiei actuale şi a strategiilor 

europene privind fabricaţia de mijloace de transport naval, feroviar şi aeronautic. În 
acest sens, trebuie luată în considerare extinderea fenomenului de globalizare a 
comerţului cu materialele necesare fabricaţiei de mijloace de transport naval, feroviar 
şi aeronautic.  

 
În domeniul naval, la nivel mondial, în anul 2008, s-au manifestat atât tendinţe 

de înnoire a flotei, ca urmare a măsurilor impuse de Organizaţia Maritimă 
Intenţională (OMI), cât şi de supremaţie a Asiei în ponderea de livrări de nave. S-a 
constatat că ţările din Asia (China, Japonia, Coreea) au o pondere de 80% faţă de 
ţările europene din CESA de 11,5%. S-a observat o creştere continuă a fabricaţiei 
navelor la nivel mondial, creşterea cea mai mare de 13% fiind realizată în anul 2008 
(raportată la anul 2007).  

 
Principalele organisme europene care urmăresc implicarea societăţilor 

constructoare de nave în programele europene în vederea creşterea calităţii din 
tehnologiile de fabricaţie şi ridicarea competitivităţii sunt Consiliul European de 
Echipamente Maritime (EMEC) şi Grupul European de Furnizori de Echipamente 
pentru Inovare, Cercetare şi Dezvoltare (EMECRID).  

 
De asemenea,  Comunitatea Europeană a Asociaţiilor Constructoare de Nave 

(Community of European Shipyards Associations – CESA), din care face parte şi 
România, reprezintă un organism european important, care are ca scop:  
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• promovarea intereselor europene ale industriei fabricaţiei de nave şi reparaţii; 

• îmbunătăţirea cooperării dintre şantierele navale şi alte companii de stat, 
membre ale Asociaţilor naţionale ale constructorilor de nave şi reparaţii din 
Europa;  

• promovarea şi facilitarea cercetării, dezvoltării şi inovării în industria navală, 
inclusiv promovarea de proiecte relevante, precum şi diseminarea rezultatelor 
în rândul membrilor săi, etc.  
 
În domeniul feroviar, analiza situaţiei actuale a sectorului fabricaţiei de 

mijloace de transport s-a axat pe evaluarea fabricaţiei de trenuri de mare viteză, a 
locomotivelor de tracţiune pentru trenuri de călători şi de marfă, respectiv a fabricaţiei 
de utilaje grele, agabaritice pentru construcţii de cale ferată. Unul dintre principalele 
obiective ale unei administraţii de cale ferată este mărirea vitezei de circulaţie a 
trenurilor, în special a celor de călători, astfel încât călătoria să aibă o durată minimă, 
un confort sporit şi să se facă în condiţii foarte bune de siguranţa circulaţiei. Astfel, 
Societatea Naţională a Căilor Ferate Franceze (SNCF) a dezvoltat fabricaţia de 
trenuri electrice de mare viteză (TGV – train à grande vitesse), care pot circula cu 
viteze de 270...320 km/h.  

 
Industria feroviară din România depinde încă în mare măsură de comenzile 

iniţiate de sistemul feroviar, în condiţiile în care acest sistem este caracterizat prin 
prezenţa majoritară a statului în economie, respectiv în industria feroviară. Aceasta 
depinde în prezent atât de voinţa politică pentru dezvoltarea sistemului feroviar, cât şi 
de resursele alocate dezvoltării căii ferate de la bugetul stat. 
  
Pe plan mondial, principalii producători şi furnizori de mijloace de transport şi utilaje 
feroviare sunt: Bombardier Transportation U.K. Limited ; Siemens Transportation 
Systems ; Alstom Transport ; Hitachi Europe Limited. 

 
Asociaţia Profesională a Industriilor Feroviare din Europa (UNIFE) anticipează 

o creştere puternică a industriei feroviare la nivel european până în anul 2016. Din 
raportul UNIFE a rezultat un procent de creştere de 9% a producţiei industriei 
feroviare în intervalul 2006-2007, iar nivelul producţiei a crescut de la 71,8 miliarde 
euro cât a fost în 2005 la 86 miliarde euro cât a ajuns în 2007. Din analiza făcută în 
acest studiu rezultă o previziune de creştere anuală până în 2016 a producţiei 
industriei feroviare europene cu 2,5% - 3%, ajungându-se la un volum total de 111 
miliarde euro la sfârşitul perioadei. 

 
Directiva 2006/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 

2008, amendată prin directiva 95/16/CE privind utilajul feroviar prevede  obiective 
strategice pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea capacităţilor de fabricaţie a 
mijloacelor de transport feroviar. Dintre aceste obiective se pot menţiona: 
revitalizarea transportului feroviar; asigurarea intermodalităţii cu alte mijloace de 
transport moderne şi sigure; construcţia reţelei de transport feroviar inter-european; 
adoptarea unei politici de taxare eficiente pentru sectorul transporturilor feroviare; 
recunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor şi fabricanţilor de mijloace de 
transport; dezvoltarea unui transport urban de înalta calitate; folosirea cercetării şi 
tehnologiilor de fabricaţie performante în scopul asigurării unui transport curat şi 
eficient cu mijloace de transport moderne; controlul efectelor globalizării producţiei de 
mijloace de transport. 
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România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a transpus toate 
prevederile aplicabile ale directivelor europene în transportul feroviar, fiind, din acest 
punct de vedere, unul din statele europene în care reforma feroviară este avansată.  

 
Comisia Europeană a lansat în anul 2009 propunerile pentru proiectele TEN –

T 2009, ce includ un proiect suplimentar integrat în Planul European de Redresare 
Economică, care are ca scop dezvoltarea rapidă a economiei Europei prin 
accelerarea investiţiilor în transporturi şi finanţarea proiectului privind implementarea 
ERTMS. 

 
În domeniul aeronautic, un rol important îl joacă compania Airbus, Franţa, care 

activează pe plan european în cadrul EADS (Compania Aeronautică Europeană 
pentru Apărare şi Securitate), împreună cu Germania, Anglia, Spania, respectiv pe 
plan naţional, cu centrele sale de producţie de la Toulouse, Nantes, Meaulte, Saint-
Nazaire. Obiectivul principal al Airbus este  reducerea costurilor de producţie, prin 
politica externalizării sau „spin off” , care a generat o nouă structură de producţie în 
sector pe baza reţelei firmei. În anul 2007 s-a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri 
cu 4,4%. Grupul EADS preconizează un volum al veniturilor pe anul 2009 similar cu 
anul 2008. Viziunea strategică a Airbus se bazează pe dezvoltarea familiilor de 
aeronave A320, care include A318, A319, A320 şi A321, dar cu deosebire pe avionul 
A380. 

 
Programele de cercetare – dezvoltare EADS fac parte din strategia modernă 

de creştere a producţiei de mijloace de transport aeronautic, în special programul de 
restructurare „Power 8”. 

 
Obiectivele  platformei tehnologice „aer curat” privesc dezvoltarea unei noi 

generaţii de mijloace aeronautice de transport, eficiente şi ecologice, pentru anul 
2020. Soluţiile sunt grupate pe şase direcţii, integrate în conceptul (Integrated 
Technology Demonstrators – ITDs). 

 
De asemenea, European Aeronautics Science Network (EASN) este 

recunoscută de Comisia Europeană, prin Consiliul Consultativ privind Cercetarea 
Aeronautică în Europa (ACARE). Organismul a fost constituit ca susţinător al 
mediului academic european, care să reunească forţele din domeniul cercetării 
universitare şi din domeniul aeronautic.  

 
   Agenda de Cercetare Strategică (SRA) conţine priorităţile din domeniul 

cercetării, privind planificarea programelor de cercetare, promovarea politicilor de 
calificare şi de standardizare necesare fabricaţiei de mijloace de transport 
aeronautic, respectiv creşterea finanţării publice spre cercetare şi spre tehnologii de 
fabricaţie performante. 

 
Principalele direcţii de dezvoltare pe termen mediu si lung a fabricaţiei de 

mijloace de transport aeronautic sunt: 
 

• menţinerea competiţiei globale în domeniul fabricaţiei moderne de construcţii 
aeronautice; 

• realizarea de baze de date şi tehnologii de vârf aplicabile imediat sau în 
viitorul apropiat;  



4 

 

• asigurarea colaborării între aeronautica civilă şi militară pe sectoare comune 
de fabricaţie;  

• dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul cercetării şi dezvoltării 
industriei aeronautice; 

• lărgirea UE cu ţări din Europa Centrală şi de Est, producătoare de 
componente aeronautice; 

• dirijarea industriei aeronautice europene spre construcţii de avioane de scurt 
şi lung curierat, avioane ATR, etc. 
 
 
Capitolul 4 cuprinde reactualizarea paginii Web a proiectului, având url-ul 

http://www.isim.ro/sectrans, plasată pe serverul ISIM Timişoara.  
 
 
Capitolul 5 prezintă concluziile lucrării, dintre care se amintesc: 
 

• În domeniul naval, ţările europene, Germania, Norvegia, Olanda, Italia domină 
sectorul construcţiilor navale, iar Turcia este un nou fabricant  apărut pe piaţă 
în ultimii cinci ani. România ocupă o poziţie importantă (locul 3) în acest 
domeniu. Dintre ţările asiatice, Coreea este lider mondial de piaţă, în domeniul 
naval prin şantierele sale Coreean Hyundai Conglomerate, Daewoo, Samsung 
şi STX.  

• Strategia LeaderSHIP 2015 se manifestă cu bune rezultate în sectorul naval, 
fiind un exemplu concret al aplicării strategiei europene de creştere economică 
şi creare a de noi locuri de muncă într-un sector specific.  

• În domeniul feroviar, politica ţărilor europene este orientată spre crearea unor 
culoare de transport pe calea ferată, cu mijloace de transport moderne, 
fabricate după norme europene actuale şi care să  asigure un nivel ridicat al 
siguranţei în exploatare şi condiţii de confort sporite. Principalii producători şi 
furnizori de mijloace de transport feroviar (Bombardier, Siemens, Hitachi) au 
dezvoltat, începând cu anul 2007, o nouă generaţie de trenuri de mare viteză 
şi performanţă, caracterizate prin: operare flexibilă, fiabilitate, ergonomie, 
siguranţă şi confort, costuri minime de fabricaţie.  

• Strategia de dezvoltare a fabricaţiei de noi mijloace de transport feroviar, 
elaborată de Comitetul de Transport din Cadrul Comisiei Europene, în anul 
2008, impune luarea în considerare a cerinţelor de fabricaţie privind 
ecologizarea transportului feroviar (reducerea de noxe de contaminare,  
poluare fonică, etc.) şi reducerea costurilor de fabricaţie.  

• În domeniul aeronautic, pentru menţinerea poziţiei de lider la nivel mondial a 
industriei aeronautice civile europene pe segmentul aeronavelor cu aripă fixă 
este necesară identificarea pericolelor, definirea priorităţilor şi  elaborarea unei 
strategii de succes pentru perioada 2008-2012. 

• Industria aeronautică, atât civilă cât şi militară, joacă un rol determinant în 
ceea ce priveşte realizarea unei baze industriale solide, dezvoltarea 
tehnologică în domeniu, respectiv creşterea economică generală.  

• În domeniul dezvoltării tehnologice a sectorului aeronautic ar trebui creat un 
nou cadru, care să permită şi să încurajeze societăţi de fabricaţie din diverse 
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ţări ale UE să coopereze în mod eficient pentru a-şi realiza priorităţile 
industriale. Acesta va spori competitivitatea şi va îmbunătăţi reacţia la 
fluctuaţiile pieţei, fiind necesară stabilirea unor noi norme de calitate şi 
eficienţă, maximizând eficienţa finanţării cercetării şi dezvoltării. 

 


