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Rezultate 
 

Capitolul 1  prezintă pe scurt strategia propusă de Comisia Europeană 
pentru revigorarea economiei prin politici de coordonare la nivel naţional şi 
european a transporturilor. În vederea implementării acestei strategii, s-au 
formulat diferite 
iniţiative, cum ar fi: 

• Uniunea inovării privind îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi accesul la 
fondurile de finanţare ale cercetării şi inovării, în vederea întăririi 
lanţului/cercului inovării şi a creşterii nivelului de investiţii în toată Uniunea 
Europeană; 

• Mobilitatea tineretului în vederea creşterii performanţelor sistemelor de 
educaţie şi întărirea relaţiilor internaţionale privind studiile la cel mai înalt 
nivel; 

• Agenda digitală a Europei prin promovarea internetului de mare viteză şi 
obţinerea de beneficii în urma creării unei pieţe digitale unice pentru 
utilizatorii privaţi şi pentru firme; 

• Eficientizarea resurselor europene pentru sprijinirea dezvoltării economice 
prin modul de utilizare a resurselor, adică prin creşterea procentului de 
surse regenerabile, modernizarea sectorului de transporturi şi promovarea 
eficienţei energetice; 

• politică industrială pentru era globalizării privind  îmbunătăţirea mediului 
de afaceri, în special pentru IMM-uri şi sprijinirea dezvoltării unei industrii 
sectoriale puternice şi sustenabile în competiţie cu globalizarea; 

• agendă pentru noi abilităţi şi profesii ce conduce la modernizarea pieţei 
muncii prin facilitarea mobilităţii forţei de muncă şi dezvoltarea unor 
abilităţi pe toată perioada ciclului vieţii în concordanţă cu creşterea 
perioadei de activitate, cu capacitatea de utilizare a celor mai bune 
mijloace de lucru în condiţii corespunzătoare 
Dezvoltarea reţelei naţionale de transport în România şi în special a 

legăturilor cu regiunile sale transfrontaliere va facilita substanţial implementarea 
politicilor europene de bună vecinătate, precum şi a politicilor sectoriale. Cu toate 
că acest obiectiv a fost unanim acceptat, problema fundamentală cu care se 
confruntă transporturile din România este calitatea relativ scăzută a 
infrastructurilor comparativ cu obiectivele Cărţii Albe şi ale Strategiei Europene 
de Dezvoltare Durabilă, mai ales în termeni de acoperire a teritoriului cu reţele de 
transport de viteză, care să faciliteze semnificativ libera circulaţie a bunurilor şi 
serviciilor. 

Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi 
naţional va conduce la creşterea fluxurilor de transport intern şi internaţional a 
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deplasări lor la mare distanţă ale călătorilor şi mărfurilor şi respectiva gradului de 
utilizare a infrastructurilor şi mijloacelor de transport. Creşterea gradului de 
utilizare a infrastructurilor va conduce implicit la generarea de venituri atât la 
nivelul administratorilor de infrastructuri şi ai operatorilor de transport, cât şi al 
societăţii. 

În capitolul 2 se evaluează mediul extern şi intern  în contextul dezvoltării 
mijloacelor de transport naval feroviar şi aeronautic Orizont-2015 în vederea 
formulării unei viziuni strategice privind modalităţile de revigorare a fabricaţiei de 
mijloace de transport feroviar, naval şi aeronautic la standarde de calitate 
riguroase şi eficiente economic, cu asigurarea unei forţe de muncă calificată.  

Ca document de planificare strategică pe termen mediu şi lung viziunea 
strategică este un instrument deschis şi flexibil supus dinamicii de dezvoltare a 
societăţii, a economiei, etc. In acest sens, viziunea strategică poate permite 
unele revizuiri periodice în baza rezultatelor direcţilor de acţiune strategice 
monitorizate şi evaluării măsurilor implementate. Evaluarea rezultatelor obţinute 
ca urmare a implementării măsurilor se va face atât prin autoevaluare, cât şi cu 
sprijinul unor instituţii specializate, pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi. 

Pe plan extern reţeaua de transport pe apă din România include porturi 
maritime, porturi fluviale şi căi navigabile. Constanţa, cel mai mare port maritim al 
României şi de la Marea Neagră, legat prin Dunăre cu Serbia, Ungaria şi Austria, 
şi prin Canalul Rin-Main-Dunăre cu Rinul până la Rotterdam pe Marea Nordului 
(figura 1). 

 
                                                   Sursa CESA-2009 

Figura 1  Sistemul european şi românesc de căi navigabile 
 

În domeniul feroviar Parcul SNTFC CFR Călători S.A. şi SNTFM CFR 
Marfă S.A includ mijloace de transport (locomotive, vagoane de marfă şi călători, 
etc.) a căror vechime este cuprinsă între 25 şi 30 de ani, practic au durata de 
viaţă depăşită şi anume: 

• 986 locomotive dintre care 83% sunt mai vechi de 20 de ani şi 140 sunt 
recent modernizate; 

• 3175 vagoane din care 77% sunt mai vechi de 20 de ani şi 492 sunt noi 
sau recent modernizate, plus 79 DMU recent achiziţionate. 

• 927 locomotive dintre care 90% sunt mai vechi de 30 de ani 
• 55.000 vagoane de marfă mai vechi de 25 de ani 
• 2 ferry-boat-uri de 12.500 tdw fiecare 
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În domeniul aeronautic în prezent în România funcţionează 17 aeroporturi. 
Dintre acestea numai cinci au înregistrat un trafic de peste 100.000 pasageri pe 
an în 2005, patru au înregistrat între 10.000 şi 50.000 pasageri în acest an, în 
timp ce celelalte opt au înregistrat sub 5.000 pasageri pe transport aerian în 
2005 (figura 2). 

 
Sursa Comisia Europeană 2010 

Figura 2 Aeroporturile româneşti din reţeaua TEN-T2 
 

Traficul aerian de pasageri a crescut începând cu anul 2005, cu o rata 
medie depăşind 10% pe an. Această creştere a fost înregistrată atât în sectorul 
intern cât şi în cel internaţional şi s-a accelerat în ultimii ani în urma unei refaceri 
masive a economiei naţionale şi a proliferării unor alternative de transport mai 
ieftin. Călătoriile interne reprezintă puţin peste 11% din traficul de pasageri în 
aeroporturile româneşti, o mare parte transferându-se către/dinspre destinaţiile 
internaţionale. 

Ca rezultat al crizei financiare şi economice, un număr de comenzi au fost 
anulate şi altele întârziate. Totuşi, până în prezent, informaţii în acest sens au 
început să fie vizibile doar în date statistice (figura 3). 

 
Sursa CESA-2008 

Figura 3  Prognoza asupra cererii si ofertei  
(producţia anuala medie si comenzile noi) 
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In figura 3 este prezentată evoluţia comenzilor terminate şi noi, în ultimul 

deceniu şi în perspectiva anului 2011, pe baza datelor cunoscute la nivelul 
primului semestru din 2010. Se observă în perioada 2006-2008 o creştere a 
valorii comenzilor noi cât şi a valorii producţiei de nave terminate iar în perioada 
2009-2011 apar întârzieri şi amânări ale producţiei datorate crizei economice pe 
care o traversăm. 
Obiectivul principal al politicii europene în domeniul transportului feroviar este 
creşterea competitivităţii întreprinderilor feroviare, însănătoşirea situaţiei lor 
financiare prin dotarea cu un buget şi o contabilitate separate de cele ale statului. 
 Prin directiva 95/18/CEE au fost definite criteriile comune privind emiterea 
licenţelor de exploatare operatorilor feroviari, iar prin directiva 95/19/CEE se 
stabilesc criteriile pentru repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi 
perceperea taxelor de utilizare a infrastructurii, asigurându-se astfel deschiderea, 
chiar şi limitată, a reţelelor naţionale. 

În ceea ce priveşte fabricaţia trenurilor de mare viteză (TGV) pe perioada 
2005-2009 consorţiile europene (Bombardier, Alstom, Siemens)  au o participare 
de 43% la producţia mondială urmată de consorţiile japoneze  cu 32% (figura 4).  
 

 
SNCF 2009 

Figura 4 Participarea consorţiilor la fabricarea trenurilor 
de mare viteză (TGV) 

 
Structura pieţei mondiale de construcţii feroviare în perioada 2009-2010 

este definită de patru factori şi anume: 
• servicii  
• material rulant inclusiv mijloace de transport 
• infrastructură 
• control trafic feroviar 

Consorţii japoneze 

Alstom 

Consorţiu Alstom/CAF 

Consorţiu  Talgo/Bombard 

Siemens 

Bombardier 

Alţi fabricanţi 
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În domeniul aeronautic, începând cu semestrul al 2-lea din 2009 şi 
continuând cu primul semestru din 2010, situaţia pieţei produselor  noi s-a 
schimbat, înspre cereri mai reduse şi retragerea unora din comenzile anterioare.  
 Evoluţia numărului de avioane fabricate în Europa pe perioada 2002-2009 
cuprinse în comenzile pentru construcţia avioanelor comerciale cu reacţie, a 
avioanelor regionale precum şi livrările sunt trecute în figura 5. 

 
Sursa  Eurospace industry 2010 

■   Comenzi pentru avioane cu reacţie comerciale 
■   Comenzi pentru avioane regionale 
■   Livrări in aviaţia generală 

Figura 5. Evoluţia numărului de avioane fabricate in Europa 
pe perioada 2002-2009 

 
Pentru Europa valoarea pieţei se va ridica la suma de cca. 800 miliarde 

dolari în perioada 2009-2028 cu specificaţia tipurilor de avioane ce urmează a fi 
construite prevăzută în figura 6.  

 
Sursa  Eurospace industry 2010 

Figura 6. Previziuni de piaţă în Europa pe perioada 2009-2028  
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Se observă că 72% din avioanele noi construite o reprezintă avionul cu 

fuselaj îngust, iar 20% este acoperit de avioanele cu fuselaj larg din numărul total 
de 7330 avioane noi ce se vor construi în perioada 2009-2028. 

Pe plan intern relansarea industriei în general şi în special a sectoarelor 
de fabricaţie mijloace de transport (naval, feroviar, aeronautic, etc)  va conduce 
la reducerea şomajului, creşterea impozitelor colectate de stat necesare pentru 
susţinerea altor domenii (sănătate, învăţământ etc) si poate contribui in mod 
esenţial la ridicarea României la rangul de tara europeană. 

Industria navală în România este în prezent într-un puternic declin. 
Concretizând acest aspect, putem exemplifica cu şantierul DAMEN din Galaţi. 
După ce a raportat pierderi de aproximativ 19 milioane de euro în ultimii doi ani, 
din pricina fluctuaţiilor ratelor de schimb şi a migrării masive a forţei de muncă 
şantierul a raportat de asemenea pierderi şi la începutul anului 2009. Imaginea 
de ansamblu este destul de cenuşie deoarece şantierul are comenzi pentru doar 
27 de nave programate pentru livrare până în 2011.  

Obiectivul general constituie revigorarea fabricaţiei de mijloace de 
transport feroviar, naval şi aeronautic la standarde de calitate riguroase şi 
eficiente economic cu asigurarea forţei de muncă calificată. 

Obiectivele  specifice derivă din prelucrarea datelor din analiza SWOT în 
vederea consolidării punctelor tari, stabilirea modalităţilor de rezolvare a 
punctelor slabe, contrabalansarea ameninţărilor şi folosirea oportunităţile 
existente.  

Direcţiile de acţiune strategică D1GD5 au la bază obiectivele specifice 
pentru fabricaţia mijloacelor de transport din domeniile naval feroviar şi 
aeronautic, direcţii ce se vor concretiza prin realizarea măsurilor propuse pentru 
întreg sectorul de fabricaţie mijloace de transport. În tabelul 1 se prezintă sintetic 
două direcţii de acţiune strategică şi măsurile propuse pentru realizarea acestor 
direcţii  a Viziunii strategice Orizont-2015.  
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Tabelul 1 
Direcţii de acţiune 

strategică 
Măsuri propuse pentru realizarea direcţiilor de acţiune 

strategică 

D2.Fabricarea 
mijloacelor noi de 
transport naval, 
feroviar şi 
aeronautic 

M2.1.Asigurarea fondurilor financiare necesare pentru 
realizarea producţiei  
M2.2.Creşterea flexibilităţii condiţiilor de creditare pentru 
fabricaţia de mijloace de transport şi componentelor 
acestora  
M2.3.Asigurarea forţei de muncă calificată prin apelarea 
la proiecte destinate resurselor umane, finanţate din 
fonduri naţionale şi europene  
M2.4.Fabricarea mijloacelor noi de transport  la 
standarde de calitate şi nivel de eficienţă economică 
ridicat  
M2.5.Folosirea de materiale noi care să îmbunătăţească 
performanţele tehnice  
M2.6.Diversificarea producţiei în vederea asimilării de 
noi componente (părţi, subansamble performante) 
M2.7.Creşterea gradului de utilizare a tehnologiei 
informaţiei prin folosirea de programe software 
specializate  
M2.8.Stimularea activă a sectoarelor care au nevoie de 
aceste mijloace de transport (industria de  apărare, 
industria chimică şi petrochimică, etc.) 

D5.Reducerea 
impactului 
fabricaţiei de 
mijloace noi de 
transport asupra 
mediului şi energiei 

M5.1.Elaborarea de programe de reducere a noxelor în 
fabricaţie şi reducerea noxelor produsele fabricate 
M5.2.Implementarea sistemelor calităţii, mediului şi 
securităţii la fabricaţia mijloacelor de transport 
 
M5.3.Identificarea şi folosirea de materiale performante 
pentru fabricaţia motoarelor ce eliberează noxe din 
dotarea mijloacelor de transport 
M5.4.Direcţionarea fondurilor spre proiecte de CDI 
pentru realizarea de produse de transport ecologice 
M5.5.Adaptarea activităţilor în domeniile 
managementului calităţii (SR EN ISO 9001:2008-
Sisteme de management al calităţii), protecţiei mediului 
înconjurător (SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de 
management de mediu), investiţiilor în capitalul uman, 
elaborării planurilor de marketing la cerinţele şi 
standardele europene şi internaţionale specifice. 
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 În capitolul 3  se analizează posibilităţile de înfiinţare a clausterelor în 
sectoarele de transport (naval, feroviar, aeronautic). 

În competiţia globală pentru pieţe, şansele succesului economic ale unei 
ţări sau ale unei regiuni se bazează pe specializarea ofertei şi concentrarea 
eforturilor de dezvoltare spre domeniile cheie, unde se deţin avantaje 
competitive, resurse şi competenţe. In acest context, clusterele sunt o soluţie de 
succes datorită faptului că oferă o combinaţie de dinamism antreprenorial, 
legături intense între companii şi instituţii ce deţin cunoştinţe  de top level, 
respectiv strategii pro-active între actorii principali. 

În tabelul 2 se prezintă clusterele potenţiale identificate în cadrul 
workshop-urilor regionale şi a interviurilor realizate cu aceste ocazii. 

         Tabelul 2 

Regiune Clustere potenţiale 
2 Sud – Est  Construcţii şi reparaţii nave, energie nucleară, industrie 

alimentară,  platformă logistică, petrochimie, sticlărie, 
turism, textile, viticultură 

3 Sud Muntenia Automotive, industria de prelucrare a cărnii şi laptelui, 
lemn şi mobilă, pomicultură – produse tradiţionale, 
viticultură 

4 Sud Vest 
Oltenia 

Automotive, chimie şi biotehnologii, energie 
regenerabilă, TIC, textile 

5 Vest Agricultură, construcţii, industrie alimentară, textile, TIC 
6 Nord Vest Lemn, mase plastice, radiatoare de căldură, tehnologii 

de mediu (Tratare şi epurare ape reziduale) 
7 Centru Agricultură, construcţii industriale, energie regenerabilă, 

industrie alimentară, managementul deşeurilor 
 
Se observă că pot fi realizate claustere în domeniul industrial (construcţii 

şi reparaţii nave, automotive şi construcţii industriale). 
În capitolul 4 se prezintă activităţile desfăşurate în cadrul 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 

O parte din documentele diseminării rezultatelor proiectului sectorial sunt 
anexate la lucrare. 

Capitolul 5 se referă la reactualizarea paginii Web a Proiectului Sectorial 
15/579689, care se găseşte plasată pe site-ul paginii web a ISIM-Timişoara 
(www.isim.ro) şi 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”.  
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În această pagină s-au inserat în fişierele „faze-rezultate” principalele 
rezultate obţinute în faza 4 a proiectului.  

Capitolul 6 prezintă concluziile care se desprind din acest proiect, dintre 
care se pot aminti: 

• Strategia „Europa 2020” propusă de Comisia Europeană în 2010 în 
vederea revigorării economiei europene cuprinde o serie de obiective cu 
caracteristici de inteligenţă, sustenabilitate, dezvoltare printre care şi 
reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze nocive faţă de anul 1990 la 
mijloacelor de transport fabricate în sectoarele naval, feroviar, auto şi 
aeronautic 

• În perspectiva anului 2015, industria românească va avea un rol important 
în fabricaţia mijloacelor noi de transport naval, feroviar şi aeronautic 
asigurând realizarea de produse la standarde de calitate riguroase şi 
eficiente economic datorită excelenţei în concepere proiectare şi 
construcţia produselor cu asigurarea unei forţei de muncă calificată. 

• În contextul în care Uniunea Europeană pun accentul pe dezvoltarea 
clausterelor inovative, s-a realizat modelul „noul diamant al inovării” 
conform căruia inovarea se construieşte prin coeziunea economică-
socială, pe baza unor reguli, norme sau viziuni comune aplicate într-un 
proces de management nou 

• Specialiştii consorţiului (ISIM Timişoara-coordonator, AFER Bucureşti-
partener I şi ICEPRONAV Galaţi-partener II) consideră că prin finalizarea 
proiectului nr. 15/579689 derulat în perioada 2008-2010 s-au  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. 

 
Lucrarea se încheie cu bibliografia aferentă.  

 
6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 

continuarea proiectului 
Rezultate 
S-a elaborat un  studiu privind Formularea unei viziuni strategice în 

vederea dezvoltării fabricaţiei de mijloace de transport naval, feroviar şi 
aeronautic – Orizont 2015. De asemenea s-a efectuat o evaluare a pieţei interne 
şi externe a mijloacelor de transport naval, feroviar şi aeronautic în vederea 
efectuării unei analize SWOT pe baza punctelor slabe, tari, a ameninţărilor şi 
oportunităţilor ale sectoarelor de fabricaţie a mijloacelor de transport. Pe baza 
obiectivelor specifice şi a măsurilor propuse pentru realizarea acestora s-au 
trasat direcţiile viziunii strategice a fabricaţiei de mijloace de transport.  

 Identificarea şi analiza posibilităţilor de înfiinţare a clusterelor în 
sectoarele de fabricaţie de transport (naval, feroviar, aeronautic) au permis 
stabilirea unor claustere potenţiale în zonele geografice ale României. Programul 
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de diseminare a rezultatelor proiectului sectorial s-a realizat prin publicarea şi 
susţinerea de lucrări ştiinţifice la simpozioane internaţionale şi s-a depus o cerere 
de invenţie la OSIM Bucureşti privind evaluarea competitivităţii declarative a 
sectorului de fabricaţie mijloace de transport naval, feroviar şi aeronautic. De 
asemenea, s-a reactualizat şi finalizat pagina Web a proiectului sectorial. 

Stadiul realizării obiectivului fazei  
Obiectivul fazei a fost realizat. Prin studiul elaborat şi prin datele rezultate 

în urma analizelor efectuate asupra diferitelor aspecte ale activităţii de fabricaţie 
a mijloacelor de transport naval, feroviar şi aeronautic s-a putut  elabora o 
viziune strategică privind dezvoltarea fabricaţiei de mijloace de transport naval, 
feroviar, aeronautic Orizont-2015 şi disemina rezultatele generale ale întregului 
proiect.  

Concluzii  
Rezultatele obţinute în această fază atestă faptul că la ISIM Timişoara se 

pot elabora studii de analiză a diferitelor aspecte ale activităţii din domeniul 
naval, feroviar, aeronautic, faza  a patra reprezintă faza finală a proiectului 
sectorial.  

 
       
Responsabil Proiect, 

                                  
                                    Doru Romulus Pascu 


