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STUDII SI CERCETARI PRIVIND STADIUL SI PERSPECTIVA
INDUSTRIEI AERONAUTICE ROMANE PENTRU PARTICIPAREA
LA LARGIREA CAPABILITATILOR EUROPENE IN DOMENIUL
SECURITATII SI APARARII

Rezumatul proiectului
Proiectul a avut ca scop analiza stadiului actual al industriei aeronautice romane,
considerata domeniu strategic, si modul in care aceasta poate participa la implementarea
strategiei Uniunii Europene privind dezvoltarea industriei aerospatiale, pentru realizarea
obiectivelor prevazute in Strategia de securitate europeana.
Prin contributia sa la realizarea sistemelor de aparare si securitate nationale sau
supra-nationale, cat si prin tehnologiile si produsele sale, industria aerospatiala europeana
indeplineste un rol major pentru asigurarea stabilitatii economice in cadrul UE.
Implementarea Strategiei de securitate europeana necesita o baza industriala puternica,
competitiva si consolidata. Aceasta presupune definirea unor noi directii pentru industria
aerospatiala europeana, care sa tina seama de toate companiile europene existente in lantul
de furnizori, inclusiv de industriile aerospatiale nationale ale noilor state membre UE.
Proiectul evidentiaza capabilitatile si competentele industriei aeronautice romane,
stabilind modul in care aceasta poate participa, in cadrul unei industrii aerospatiale europene
consolidate, la realizarea obiectivelor UE privind securitatea si apararea si de a se integra,
de asemenea, in activitatile industriei aeronautice europene civile.
In contextul integrarii in UE rezultatele proiectului sunt utile pentru definirea directiilor
pentru restructurarea si eficientizarea sectoarelor de Cercetare-Dezvoltare si productie
pentru aeronautica, pentru a deveni competitive, in concordanta cu interesele nationale
precum si cu strategia de securitate europeana.
De asemenea proiectul ofera informatiile necesare evidentierii implicatiilor pe care
industria aerospatiala le are asupra sistemelor de aparare si a consecintelor sale care
presupun elaborarea unor noi politici de restructurare pentru industria aerospatiala, si pentru
politicile de aparare si securitate, in contextul tuturor schimbarilor care au loc la nivel global.

Realizarea proiectului
Proiectul a fost realizat in 4 etape:
Etapa I Analiza stadiului sectorului industriei aeronautice romane
Este prezentata o analiza privind capabilitatile societatilor din industria aeronautica romana,
evolutia principalilor indicatori economici pentru companiile din industria aeronautica romana
din ultimii 5 ani si rezultatele globale obtinute de acestea
Etapa II Studiul strategiilor pentru dezvoltarea domeniului aeronautic la nivel mondial
Sunt analizate si comparate strategiile in domeniul cercetarii-dezvoltarii aeronautice la nivel
mondial si sustinerea cercetarii in domeniul aerospatial, ca si strategiile de dezvoltare a
industriei aeronautice la nivel mondial

Etapa III Analiza capabilitatilor industriei aerospatiale din Uniunea Europeana
Cuprinde o analiza a structurii actuale si a tendintelor industriei aerospatiale europene, in
care urmeaza sa fie integrata industria aeronautica romana, pentru a crea posibilitatea de a
participa la realizarea obiectivelor de securitate si aparare stabilite de catre UE
Etapa IV Perspectiva industriei aeronautice romane in contextul participarii la realizarea
obiectivului UE privind cresterea capabilitatilor de securitate si aparare
Au fost urmarite: masuri privind dezvoltarea capabilitatilor militare europene, prin intermediul
industriei aerospatiale cu aplicatii in securitate si aparare; oportunitatile oferite industriei
aeronautice romane in contextul integrarii la nivel european si directiile strategice de
dezvoltare a industriei aeronautice romane pentru participare la largirea capabilitatilor de
securitate

Obiectivele proiectului
Obiective generale
Obiectivul principal al proiectului este constituit din analiza stadiului actual al industriei
aeronautice române şi a perspectivelor acesteia prin integrarea României în Uniunea
Europeană, privind participarea, alături de industriile aeronautice ale celorlalte ţări membre
UE, la implementarea strategiei la nivel european privind consolidarea sectorului de apărare,
incluzând industria aeronautică militară, şi asigurarea obiectivelor de securitate ale Uniunii
Europene. Acestea vor duce la consolidarea poziţiei sale şi la asigurarea obiectivelor
prevăzute în Strategia de securitate şi apărare europeană.

Obiective specifice
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Cresterea competitivitatii sectorului aeronautic, prin identificarea capabilitatilor si
competentelor de care dispune industria aeronautica romana, pentru a putea participa la
programele de dezvoltare a industriei aerospatiale europene, conform strategiei in domeniu.
- Dezvoltarea capabilitatilor nationale de cercetare si extinderea cooperarii pe plan
european si international in programe si proiecte de cercetare in domeniul aerospatial,
precum si evidentierea modului in care industria aeronautica romana poate participa la
aceste colaborari, in conformitate cu cerintele si tendintele existente la nivel european si
international.
- Prezentarea capabilitatilor industriei aeronautice romane si a conformitatii acesteia
cu standardele de calitate la nivel european si international, prin activitati de diseminare
(organizare si participare la seminarii, sesiuni de comunicari stiintifice, expozitii nationale si
internationale de profil).
- Analiza oportunitatilor oferite industriei aeronautice romane de integrarea in UE si a
modalitatilor de valorificare a acestor oportunitati.

Rezultatele tehnico – stiintifice
Proiectul ofera informatiile necesare stabilirii strategiilor si masurilor aplicabile in
scopul atingerii, de catre industria aerospatiala romana, a obiectivelor politice si economice
ale Romaniei - inclusiv a celor de securitate - si sprijinirii consolidarii acesteia atat la nivelul
fiecarei companii, cat si in ansamblu.

Se pot crea domenii de excelenta ale activitatii de cercetare-dezvoltare care pot
constitui puncte forte cu capacitate competitiva demonstrata in cazul programelor specifice
ale UE, precum si specializari in domeniul industrial, pentru integrarea in baza europeana
tehnologica si industriala de profil.
Un alt rezultat il reprezinta intensificarea colaborarii firmelor din industria aeronautica,
ceea ce implica beneficii pe plan social, economic, tehnic, etc. Se pot crea conditiile cresterii
volumului de investitii in sectoarele considerate de importanta deosebita. Tot prin analizele
efectuate in proiect se poate asigura conformitatea produselor industriei aerospatiale,
inclusiv a celor destinate sectorului apararii, cu standardele de calitate la nivel european si
international, in scopul cresterii productiei, inclusiv a exporturilor. In acelasi timp, prin
dezvoltarea capabilitatilor tehnologice din domeniul aeronautic care prezinta interes, se pot
crea conditii pentru participarea acesteia pe piata europeana comuna.
Pe baza rezultatelor proiectului se pot elabora strategii locale si regionale care sa
conduca la cresterea performantelor produselor realizate de firmele din industria aeronautica
si din alte ramuri industriale conexe, ceea ce va determina dezvoltarea acestora si, implicit,
cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
Prin definirea directiilor strategice de integrare a activitatilor de cercetare-dezvoltare,
un aspect important al impactului social il constituie informarea specialistilor din domeniu,
precum si a tinerilor cercetatori, asupra evolutiei cercetarii dedicate aeronauticii europene,
contribuind la orientarea profesionala a acestora. Toate aceste rezultate vor contribui la
consolidarea bazei industriale a tarii si a capacitatilor de cercetare-dezvoltare si productie
din sectorul aerospatial, raspunzand atat necesitatilor europene actuale si de perspectiva,
cat si provocarilor existente la nivel global.
De asemenea, sunt furnizate informatii utile pentru o imagine cat mai larga si corecta
asupra industriei aerospatiale a UE, a tendintelor acesteia si a consecintelor schimbarilor
care au loc la nivel global, acoperind segmente largi ale industriei aerospatiale: aviatia
militara si civila, spatiu, rachete, UAV.

Proiectul creeaza o baza de date cu informatii privind :
• Tendintele pe plan mondial in dezvoltarea sistemelor aeronautice;
• Principalele directii in domeniul cercetarii si tehnologiei corelate cu tendintele in
domeniul sistemelor aeronautice si al programelor la nivel UE;
• Datele de prezentare tehnico-economica a firmelor din industria aeronautica romana
privind fabricarea unor produse, sau prestarea unor servicii in domeniul aerospatial si
al apararii;
• Directiile de restructurare si dezvoltare a capacitatilor de cercetare, productie si
suport logistic autohtone in vederea integrarii in cadrul bazei europene tehnologice si
industriale;
• Domeniile prioritare de cercetare-dezvoltare pentru satisfacerea cerintelor nationale
in concordanta cu obiectivele UE privind securitatea si apararea;
• Bazele de date in sistem informatic ca rezultat al studiilor tehnice, de capabilitate,
economice si de marketing

Potentialii beneficiari sunt:
Ministerul Apărării Naţionale prin departamentele specializate, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de afaceri,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, entităţi de cercetare-dezvoltare şi
societăţi comerciale, de stat şi private, din domeniul aeronautic
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Proiectul este realizat de parteneri competenti, dintre care conducatorul de proiect este o
unitate cu experienta in elaborarea de strategii, de activitati de diagnostic, evaluari, analize,
studii de marketing, expertize tehnico-economice, iar partenerii sunt unitati care desfasoara
activitati de cercetare stiintifica, prin specialisti in domenii de inalta tehnologie, cadre
didactice, cercetatori stiintifici.

Durata proiectului: 2008-2011 (36 luni)

Bugetul proiectului
TOTAL : 955.335 lei
Din care
- Buget : 825.397 lei
- Cofinantare : 129.938 lei
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