
 1 

FAZA 3 : “Evaluarea competitivităţii sectoarelor de 
fabricaţie a mijloacelor de transport naval, feroviar şi 

aeronautic”, termen 13.11.2009 

 

 

 

Rezultate 

 

 

Capitolul 1 prezintă date generale despre proiect, referitoare 
laevaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi a competitivităţii în sectoarele 
de fabricaţie a mijloacelor de transport naval, feroviar şi aeronautic. De 
asemenea, lucrarea prezintă analiza corelaţiei dintre învăţământ, cercetare şi 
unităţile de producţie din aceste domenii, respectiv analiza forţei de muncă 
implicate în aceste domenii de activitate. Totodată, se face o analiză a 
modului de abordare europeană a condiţiilor de competenţă, de siguranţă a 
transportului şi de protecţia mediului în contextul reglementărilor europene şi 
naţionale în domeniile naval, feroviar şi aeronautic.  

          

  Capitolul 2 se referă la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare în  
domeniul naval, feroviar şi aeronautic, pe baza direcţiilor principale de 
cercetare stabilite prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi 
Inovare. Obiectivele cercetării si dezvoltării pentru perioada 2007 – 2013 
vizează crearea de tehnologii curate de produs şi proces, cu aplicare în mod 
special în transporturi, creşterea eficienţei sistemului de transport prin 
îmbunătăţirea performanţelor componentelor, infrastructurilor, a mijloacelor de 
transport, a sistemelor informatice, etc. Astfel, direcţiile de cercetare si 
tematicile de cercetare cuprind următoarele prevederi: 

• Elaborarea şi utilizarea materialelor avansate pentru realizarea 
mijloacelor moderne de transport; 

• Fabricaţia de produse şi utilizarea tehnologiilor care măresc eficienţa 
energetică a mijloacelor de transport şi reduc efectele poluante; 

• Elaborarea unor sisteme/tehnologii de transport intermodal pentru 
limitarea efectelor externe ale traficului şi reducerea consumurilor 
energetice. 

În conformitate cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, în 
România au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare: Regiunea 1: Nord-Est;              
Regiunea 2: Sud-Est; Regiunea 3: Sud; Regiunea 4: Sud-Vest; Regiunea 5: 
Vest; Regiunea 6: Nord-Vest; Regiunea 7: Centru; Regiunea 8: Bucureşti – 
Ilfov.  
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Capitolul 3 se referă la evaluarea competitivităţii în domeniul 
sectoarelor de transport naval, feroviar şi aeronautic. 

Fiecare firmă din sectorul fabricaţiei mijloacelor de transport naval, 
feroviar, aeronautic acţionează pe piaţă, unde se desfăşoară tranzacţiile de 
produse şi unde se apreciază competitivitatea acestora.  

În analiza competitivităţii firmelor din sectorul de fabricaţie a mijloacelor 
de transport naval, feroviar şi aeronautic se utilizează următoarea tipologie: 

• competitivitatea vizibilă a firmei, ce exprimă aspecte privind obiectul de 
activitate, fabricaţie, livrarea, preţul, exportul, calitatea exprimată prin 
mentenabilitate şi fiabilitate, etc.  

• competitivitatea invizibilă (declarată sau relaţională) a firmei, care se 
referă la aspecte privind organizarea internă, particularităţile 
managementului, adaptabilitatea la noile cerinţe şi necesităţi ale 
clienţilor, acceptarea schimbării, etc. 

Conceptul de competitivitate globală încearcă să explice poziţia 
firmelor de fabricaţie a mijloacelor de transport naval, feroviar, aeronautic pe 
piaţă. În acest sens, competitivitatea înseamnă: 

• creşterea nivelului calităţii produselor combinat cu un nivel minim al 
costurilor; 

• păstrarea calităţii la un nivel stabil având însă ca restricţii creşterea 
productivităţii; 

• reducerea costurilor de realizare a produselor sau de prestare a 
serviciilor prin creşterea gradului de utilizare a materialelor şi luarea în 
considerare a rolului cercetărilor de piaţă şi a preferinţelor clienţilor; 

• creşterea performanţelor tehnice şi a economiilor în exploatare oferite 
de firmele producătoare pe piaţă, faţă de alte produse sau servicii 
similare sau considerate standard; 

• capacitatea firmei de a câştiga în condiţii concurenţiale pe piaţa 
internă şi externă. 

În domeniul naval, datele privind evaluarea competitivităţii globale au 
fost preluate de la ANCONAV Galaţi şi sunt cuprinse în Raportul 2008 al 
organismului CESA cu sediul la Paris. Evaluarea competitivităţii globale a 
principalelor firme de fabricaţie mijloace de transport s-a efectuat pe baza 
indicatorilor statistici referitori la productivitatea muncii, cota de piaţă internă, 
cota de piaţă externă, rentabilitatea în profit şi rentabilitatea în costuri.  

Sectorul de fabricaţie mijloace de transport naval este compus din 
patru subsectoare principale: 

• Subsectorul şantiere navale de fabricaţie nave noi; 

• Subsectorul şantiere navale de reparaţii nave; 

• Subsectorul de construcţii metalice navale; 

• Subsectorul de fabricaţie ambarcaţiuni. 
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S-a observat o creştere a indicatorului de productivitate în anul 2008 
faţă de anii precedenţi, deci implicit o creştere a cifrei de afaceri, în condiţiile 
în care numărul mediu de salariaţi a rămas relativ constant.  

În ceea ce priveşte coeficientul de competitivitate al sectorului de 
fabricaţie mijloace de transport naval, cel mai ridicat nivel îl realizează 
subsectorul şantiere navale de fabricaţie nave noi, având de fapt şi ponderea 
cea mai ridicată, în condiţiile în care competitivitatea  acestui sector de 
activitate este de 48,90%. 

 

În domeniul feroviar, competitivitatea în domeniul fabricaţiei mijloacelor 
de transport trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile în transporturi, 
bazate pe realizarea unui echilibru pe următoarele planuri: 

� Pe plan social, dezvoltarea durabilă a industriei feroviare înseamnă, 
pe lângă creşterea produsului intern brut, satisfacerea nevoilor 
fundamentale ale societăţii şi realizarea obiectivelor privind 
echitatea şi coeziunea socială. În acest sens dezvoltarea durabilă 
înglobează problemele privind confortul şi siguranţa călătorilor, 
dotarea cu sisteme audio – video pentru informarea călătorilor, 
realizarea unui design atractiv atât în interior, cât şi la exterior, 
existenţa unor platforme de acces joase şi suspensii pneumatice 
pentru mărirea gradului de confort şi nu în ultimul rând, protecţia 
mărfurilor transportate. 

� Pe plan economic, dezvoltarea durabilă implică competitivitate, 
însoţită de creşterea eficienţei economice, combinând rentabilitatea 
produsului, accesibilitatea la toate sursele de finanţare şi 
dinamismul economic. Acest plan al dezvoltării durabile se referă în 
esenţă la modelele de organizare, la mijloacele tehnice utilizate, la 
raţionalizarea costurilor de producţie, conducând la dezvoltarea 
economică a zonelor deservite. 

� Din punct de vedere al protecţiei mediului, fabricanţii de mijloace de 
transport feroviar, precum şi operatorii de transport feroviar şi 
administratorii infrastructurii feroviare trebuie să vegheze la 
protejarea rezervelor naturale, utilizând surse de energie mai puţin 
poluante.  

� Pe planul interoperabilităţii,  industria feroviară trebuie să se 
alinieze subsistemelor din cadrul sistemelor feroviare interoperabile 
convenţionale şi de mare viteză (infrastructură, energie, control – 
comandă – semnalizare, mijloace de transport, gestionare şi 
operare în trafic), precum şi elementelor componente  ce joacă un 
rol important în realizarea interoperabilităţii.  

 

În acest sens, trebuie respectate: 

o cerinţele esenţiale, definite de directivele de interoperabilitate; 

o specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) adoptate în conformitate 
cu directivele de interoperabilitate în acest domeniu; 
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o prevederile altor specificaţii europene, în special ale normelor tehnice 

elaborate de organismele europene de standardizare: CEN, CENELEC, ETSI, 
precum şi instrucţiunile din fişele UIC. 

 Pe plan intern, nivelul competiţional in rândul fabricanţilor de mijloace 
de transport şi echipamente feroviare a cunoscut o creştere tot mai mare cu 
scopul de a cuceri piaţa internă şi de a accede cu produse  competitive pe 
plan internaţional.  

Evaluarea competitivităţii vizibile a sectorului de fabricaţie a mijloacelor 
de transport feroviar are la bază următoarele criterii: 

• evaluarea serviciilor şi a produselor principale fabricate de firmele din 
sectorul feroviar; 

• evaluarea cotelor de piaţă din România ale principalelor produse 
specifice domeniului feroviar; 

• evaluarea raportului calitate globală – preţ de cost al principalelor 
produse specifice domeniului feroviar; 

• evaluarea cotei de export a producţiei specifice domeniului feroviar; 

• evaluarea productivităţii muncii firmelor cu activitate de fabricaţie a 
mijloacelor de transport feroviar; 

• realizarea de mijloace de transport feroviar la nivel calitativ  
corespunzător cerinţelor pieţei europene şi/sau internaţionale. 

 

În ceea ce priveşte coeficientul global de competitivitate al firmelor 
analizate, aşa cum era de aşteptat cele mai ridicate niveluri le realizează 
MEVA Drobeta Turnu Severin (77,2%) şi REVA Simeria (75,2%), iar 
coeficientul de competitivitate globală a sectorului de fabricaţie mijloace de 
transport feroviar este de 72,16%.  

În domeniul aeronautic, evaluarea competitivităţii vizibile a sectorului 
de fabricaţie a mijloacelor de transport are la bază următoarele criterii: 

• evaluarea serviciilor şi a produselor principale fabricate de firmele din 
sectorul aeronautic; 

• evaluarea cotelor de piaţă din România a principalelor produse 
specifice domeniului aeronautic; 

• calitatea produselor specifice domeniului aeronautic; 

• evaluarea cotei de export a produselor specifice domeniului; 

• evaluarea productivităţii muncii în firmele cu activitate de fabricaţie a 
mijloacelor de transport aeronautic; 

• evaluarea rentabilităţii profitului şi a costurilor;  

• prezentarea unor mijloace de transport aeronautic la nivel calitativ 
conform cerinţelor pieţei europene şi/sau internaţionale. 
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În ceea ce priveşte coeficientul global de competitivitate al firmelor 
analizate, cele mai ridicat nivel îl realizează firma ROMAERO Bucureşti 
(73,74%) celelalte firme având coeficientul de competitivitate în jur de 72% 
(exceptând INCAS Bucureşti 66%), în condiţiile în care competitivitatea 
globală sectorului de fabricaţie mijloace de transport aeronautic este de 
71,27. 

 

Capitolul 4 cuprinde o analiză a reglementărilor europene şi 
internaţionale în domeniul transportului naval, feroviar şi aeronautic.  

Libera circulaţie a bunurilor a impus un cadru legislativ comun prin care 
se asigură traficul nerestricţionat al produselor în cadrul UE, similar modului în 
care acesta se realizează în interiorul fiecărei ţări. Pentru libera circulaţie a 
bunurilor trebuie respectate însă unele reguli stabilite la nivel european, cum 
ar fi: 

• utilizarea standardelor tehnice de bază, 

• apelarea la serviciile de certificare a produselor, 

• armonizarea definiţiilor metrologice. 

 În situaţia în care nu există standarde armonizate la nivel european, 
pentru libera circulaţie a mărfurilor se aplică principiul recunoaşterii mutuale a 
reglementărilor naţionale, care prevede că “dacă un produs poate fi vândut în 
mod legal pe piaţa unei ţări a UE, atunci el poate fi vândut în toate ţările 
Uniunii”, cu condiţia să nu pericliteze siguranţa sau sănătatea publică sau 
protecţia mediului.  

 Noile reglementări privind armonizarea standardizării prevăd: 

• stabilirea numai a cerinţelor esenţiale generale, definitorii pentru 
produs/serviciu, 

• reducerea controlului autorităţilor publice înainte de introducerea 
pe piaţă a produsului, 

• integrarea (managementul) asigurării calităţii la producător şi 
altor tehnici de evaluare a conformităţii (producătorul poate 
alege procedurile de evaluare a conformităţii). 

  Aplicarea standardelor armonizate sau a altor standarde rămâne 
voluntară, producătorul putând să aplice orice specificaţii tehnice care asigură 
îndeplinirea cerinţelor esenţiale. 

Directivele Noii Abordări sunt directive de armonizare totală, astfel încât 
prevederile acestora înlocuiesc toate prevederile naţionale corespunzătoare. 

Sub incidenţa Directivelor Noii Abordări intră produsele: 

• care urmează să fie introduse sau  puse în funcţiune pe piaţa 
comunitară pentru prima dată, 

• supuse unor schimbări importante, astfel încât pot fi considerate 
produse noi. 



 6 

În scopul realizării conformităţii cu directivele aplicabile, producătorul 
trebuie să se asigure că sistemul calităţii este implementat, astfel încât 
cerinţele esenţiale să fie aplicate în totalitate.   

 

Capitolul 5 prezintă o analiză a forţei de muncă din domeniu la nivel 
naţional, regional şi judeţean.  

Conform Institutului Naţional de Statistică, în primul trimestru al anului 
2009, populaţia activă a României era de 9705 mii persoane, din care 9039 
mii persoane erau ocupate şi 666 mii persoane erau şomeri. Datele obţinute 
de la Registrul comerţului, atestă că în domeniul naval, în anul 2009 erau 
ocupate 28 mii persoane, adică 0,3% din numărul total al persoanelor 
ocupate. S-a constatat că, la nivel naţional, structura forţei de muncă în 
domeniul naval nu se modifică semnificativ în timp, deoarece aceasta este o 
industrie cu tradiţie, la care natura activităţii nu se schimbă, iar ponderea 
acestei activităţii se află în zona de sud-est a ţării.  

În domeniul feroviar, costurile forţei de muncă au făcut ca multe din 
companiile feroviare să-şi îndrepte atenţia câtre firmele din România. Acestea 
au venit într-o perioadă în care piaţa autohtonă nu excela şi au trecut la 
adoptarea condiţiilor impuse de organismele internaţionale pentru ca 
produsele să poată fi exportate. Atât marile companii de pe piaţă, cât şi cele 
mici au trebuit să se adapteze mediului concurenţial.  

Un exemplu îl constituie compania Astra Vagoane Călători S.A. Arad, 
care după privatizarea cu o firmă cu capital integral românesc s-a impus pe 
piaţa externă. Calitatea produselor oferite a făcut ca acestea sa fie căutate de 
câtre diverse firme din Europa, printre care Alstom Franta, BDZ Bulgaria, 
Desiro pentru Siemens Austria, etc.  

         Competenţa în domeniul fabricaţiei de material rulant a permis şi 
exportul de servicii şi soluţii, care constau în design, activităţi de mentenanţă, 
transfer de know-how, soluţii specifice şi asistenţa tehnică necesară pentru 
implementarea acestora. 

În domeniul aeronautic, la nivelul anului 2007, cel mai mare număr de 
angajaţi s-a înregistrat la SC AEROSTAR SA Bacău, reprezentând cca. 30 % 
din numărul total al angajaţilor din sectorul aeronautic.  

La nivel european, forţa de muncă implicată în sectorul aeronautic în 
perioada 2006-2008 a fost într-o uşoară creştere numerică. Astfel, cca. 57% 
din forţa de muncă din spaţiul european este implicată în activitatea de 
producţie, pe când cca. 20% lucrează în domeniul cercetării-dezvoltării, iar 
cca. 23%, în activităţi conexe domeniului aeronautic. 

 

Capitolul 6 prezintă o analiză a corelaţiei dintre învăţământ, cercetare 
şi producţie în domeniile naval, feroviar şi aeronautic.  

La nivel naţional există o ofertă educaţională bogată de studii 
superioare în domeniul tehnic, atât în structura instituţiilor de învăţământ 
superior de stat, cât şi în cel privat. Toate centrele universitare din ţară au 
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inclus în planurile de învăţământ specializări tehnice complementare celor 
specifice domeniilor naval, feroviar şi aeronautic. 

Programele specializate de studiu avute în vedere de către instituţiile 
de învăţământ superior din ţară au ca obiectiv însuşirea de către studenţi a 
următoarelor principii şi competenţe generale: 

• proiectarea, construcţia, montarea, utilizarea şi repararea sistemelor, 
instalaţiilor şi echipamentelor din sectorul naval, feroviar şi aeronautic; 

• proiectarea, fabricarea şi exploatarea utilajelor, instalaţiilor, sculelor şi 
dispozitivelor destinate construcţiilor specifice; 

• formarea unei etici profesionale în managementul activităţilor de 
cercetare-dezvoltare specifice celor trei domenii ale sectorului 
transportului. 

Absolvenţii acestor specializări vor beneficia de cunoştinţe tehnice şi 
ştiinţifice, manageriale şi complementare adecvate cerinţelor actuale şi de 
perspectivă ale agenţilor economici care activează în proiectare, cercetare, 
construcţii, transport, exploatare în domeniile naval, feroviar şi aeronautic.  

În domeniul naval şi maritim la nivel naţional există trei centre 
universitare mari care au prins în oferta educaţională domenii de licenţa în 
specializările naval şi maritim: Galaţi (Universitatea „Dunărea de Jos”), 
Constanţa (Universitatea Maritimă, Academia navală „Mircea cel Bătrân” şi 
Universitatea „Ovidius”), Craiova (Universitatea din Craiova). 

În domeniul feroviar, Strategia Autorităţii feroviare prevede dezvoltarea 
activităţii de cercetare din cadrul AFER şi realizarea unor parteneriate cu 
instituţii universitare şi institute de cercetare-dezvoltare, în proiecte ce 
abordează în exclusivitate domeniul feroviar. 

În domeniul aeronautic, promovarea cu succes a unor noi programe de 
cercetare-dezvoltare depinde de capacitatea EADS de a atrage inginerii cu 
pregătire in domeniul aerospaţial şi alţi profesionişti cu abilităţi tehnice şi 
experienţa necesară realizării unor proiecte la nivel european şi internaţional. 

Una dintre cele mai ambiţioase strategii se evidenţiază prin programul 
de cercetare, având un buget de 1,6 miliarde EURO, lansat în februarie 2008: 
„Iniţiativa tehnologică pentru „cer curat”. Obiectivele acestui proiect vizează 
dezvoltarea unei noi generaţii de mijloace aeronautice de transport, mai 
eficiente şi mai prietenoase cu mediul. În acest proiect, se mizează pe 
colaborarea largă între parteneri din domeniul public, privat, universităţi şi 
institute de cercetare, respectiv producători din acest domeniu.  

 

Capitolul 7 cuprinde o analiză a modului de abordare europeană 
acondiţiilor de competenţă, de siguranţă a transportului, respectiv de protecţia 
mediului. Comisia Europeană de Transport are ca obiective principale crearea 
şi dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric care să asigure transportul 
la standardele de calitate corespunzătoare normelor europene, în condiţii 
acceptabile de siguranţă, de evitare a riscurilor şi accidentelor, un impact 
redus asupra mediului, respectiv combaterea pirateriei şi terorismului pe 
mijloacele de transport naval, feroviar şi aeronautic. De asemenea, urmăreşte 
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dimensiunea socială, condiţiile de lucru şi sănătatea forţei de muncă, protecţia 
pasagerilor şi elaborează normativele legislative care reglementează 
concurenţa pe piaţa Uniunii Europene, reglementări antitrust, ajutor de stat şi 
altele. 

 Concurenţa în domeniul transportului se manifestă în primul rând între 
tipurile de mijloace de transport, pe apă, rutier, pe căile ferate şi aeronautic 
din punct de vedere al impactului asupra mediului, al costurilor, al siguranţei şi 
securităţii, respectiv al fluenţei traficului.  

 Din punct de vedere ecologic, în opinia Comisiei Europene, transportul 
pe apă, cu emisii de noxe reduse şi sigur, la viteze performante şi intermodal, 
ar putea să devină o alegere competitivă cu transportul rutier şi feroviar, 
contribuind la durabilitatea sistemului. Navigaţia pe ape interioare a înregistrat 
o dezvoltare semnificativă la nivel european în ultimii 20 de ani, constituind 
cel mai ecologic mod de transport  de suprafaţă. De asemenea, Comisia 
Europeană consideră că intensificarea dezvoltării transportului pe apă, va 
conduce  la o reducere a costurilor, ceea ce ar favoriza dezvoltarea afacerilor.  

În topul cheltuielilor europene pentru protecţia mediului se află 
transportul rutier cu 92%, iar la polul opus cu 0,5% se plasează transportul 
naval, acesta fiind considerat cel mai puţin poluant. 

Transportul pe căile ferate trebuie să se desfăşoare într-un climat de 
disciplină fermă, asigurându-se atât condiţiile de competenţă cât şi cele 
necesare pentru deplina siguranţă a traficului feroviar şi securitatea 
pasagerilor şi a bunurilor transportate, fără a pune în pericol mediul 
înconjurător. Siguranţa traficului feroviar presupune respectarea condiţiilor 
tehnice impuse elementelor care participă la desfăşurarea traficului (calea de 
rulare, instalaţiile de alimentare a tracţiunii electrice, materialul rulant, 
instalaţiile de semnalizare-centralizare-interblocare şi de control al vitezei), 
precum şi respectarea reglementărilor de siguranţă stabilite la căile ferate. 

În domeniul aeronautic se va urmări necesitatea adaptării aeroporturilor 
şi a operaţiunilor de trafic aerian la 24 de ore de utilizare, în condiţiile unor 
niveluri de zgomot acceptate de comunitate. În acest sens, conform Agendei 
de cercetare strategică a ACARE, cercetarea trebuie să se axeze, în special 
pe obiectivele de siguranţă, cuprinzând activităţi de protecţie a aeronavelor şi 
a pasagerilor, îmbunătăţirea măsurile de protecţie, inclusiv prevenirea 
acţiunilor ostile şi utilizarea abuzivă a aeronavelor.  

Transportul aerian în viitor va corespunde cerinţelor europene legate 
de viitorul industriei aeronautice ce au fost enunţate în raportul "Aeronautica 
Europeană: O viziune pentru anul 2020" şi “Cartea albă a transporturilor” 
emisă de Uniunea Europeană, documente ce reprezintă baza tematică pentru 
Agenda de cercetare strategică a ACARE.  

 O altă provocare majoră ce stă în faţa sectorului de fabricaţie a 
mijloacelor de transport naval, feroviar şi aeronautic este aceea de a realiza 
integrarea pan-europeană a mijloacelor fabricate prin elaborarea de politici 
comune de transport cu aceste mijloace şi de protecţie a mediului pentru 
toate ţările din Uniunea Europeană.  
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Capitolul 8 se referă la reactualizarea paginii Web a proiectului plasată 
pe site-ul paginii web a ISIM-Timişoara (www.isim.ro).  

 

Capitolul 9 prezintă concluziile care se desprind din acest proiect, 
dintre care se pot aminti: 

 

• România este interesată în dezvoltarea sistemului de cercetare, 
dezvoltare şi inovare, în mărirea competitivităţii acestui sistem, care 
trebuie să asigure resursele şi infrastructura necesare progresului 
economic. În acest sens, Consiliul Uniunii Europene promovează ideea 
creării unor clustere atractive în cadrul procesului de dezvoltare regională 
(de exemplu platforma tehnologică navală RO-WATERBORN şi clusterul 
ROMAR).   

• Activitatea de cercetare din cadrul universităţilor în strânsă cooperare cu 
institutele de cercetare şi mediul economic pot contribui la creşterea 
competitivităţii economiei româneşti prin inovare, cu impact la nivelul 
agenţilor economici şi promovarea transferului de cunoştinţe.  

• În ceea ce priveşte coeficientul de competitivitate al sectorului de fabricaţie 
mijloace de transport naval din România, cel mai ridicat nivel îl realizează 
subsectorul şantiere navale de fabricaţie nave noi, având de fapt şi 
ponderea cea mai ridicată, în condiţiile în care competitivitatea  acestui 
sector de activitate este de 48,90%. 

• Dezvoltarea reţelei de transport feroviar în Europa atrage după sine 
dezvoltarea fabricaţiei de mijloace de transport în domeniu şi creşterea 
competitivităţii sectoarelor de fabricaţie a acestora.  

• Cel mai ridicat coeficient global de competitivitate al firmelor româneşti din 
sectorul de fabricaţie mijloace de transport feroviar îl au MEVA Drobeta 
Turnu Severin (77,2%) şi REVA Simeria (75,2%), iar coeficientul de 
competitivitate globală al sectorului feroviar este de 72,16%. 

• Domeniul fabricaţiei aeronautice din Europa este unul din liderii mondiali în 
ceea ce privesc avioanele mari de pasageri şi de mărfuri, dar şi pentru 
sectorul militar, avioanele de afaceri şi elicoptere, motoare de diferite tipuri 
şi destinaţii, respectiv sisteme electronice complexe. 

• Dezvoltare fabricaţiei mijloacelor de transport aeronautic constituie 
obiectivul raportului "Aeronautica Europeană: O viziune pentru anul 2020" 
şi “Cartea albă a transporturilor”, documente emise de Comisia 
Europeană, ce reprezintă baza tematică a Agendei strategice a ACARE. 

• Coeficientul global de competitivitate al firmelor româneşti din domeniul 
aeronautic analizate în cadrul proiectului prezintă mai ridicat nivel la firma 
ROMAERO Bucureşti (73,74%), celelalte firme având coeficientul de 
competitivitate în jur de 72% (exceptând INCAS Bucureşti 66%), în 
condiţiile în care competitivitatea globală a sectorului de fabricaţie mijloace 
de transport aeronautic este de 71,27%. 



 10 

• Reglementările existente în prezent pe piaţa transporturilor nu corespund 
cerinţelor economice de piaţă, deoarece acestea nu creează condiţii 
pentru o concurenţă loială între modurile de transport feroviar, auto, naval 
şi aeronautic.  

• Dintre principalele produse industriale competitive fabricate în sectorul de 
fabricaţie a mijloacelor de transport naval, feroviar şi aeronautic 
(prezentate în anexă), se amintesc: nave tip container tip 4070 Bravo, 
platformă tip 1046 Stella, nave remorcare şi deplasare platforme de foraj 
marin, etc. vagoane tip Ramă Acvila TE 26-16, boghiuri Gorlitz VI, vagon 
seria 11.31, vagon Seria 22.96, rama Seria 85, locomotiva Co-Co de 5100 
kW tip EA 5100-T (modernizare), vagoane  AVA 200 Express CB, etc, 
elicopter IAR 330 Puma, avion MiG-21 Lancer B, avion MiG-23 
(modernizare) şi piese de schimb componente şi motoare din aeronautică, 
etc. 

 

 

 


