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Industria auto nu are doar o contribuţie semnificativă la creșterea economică și crearea
de locuri de muncă, ci și susţine inovaţia și asigură mobilitatea a milioane de europeni.

Erik Jonnaert, Secretar General ACEA (Asociaţia Constructorilor de Automobile din Europa) 
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PREZENTARE
PARTENERIATUL
AUTO ROMANIA - PAR

PAR a fost fondat în iulie 2011 ca un Grup 
de Lucru reprezentativ pentru promovarea 
și dezvoltarea industriei auto. 

PAR este format din mari investitori și angajatori din domeniul 
auto, ACAROM (Asociaţia Constructorilor de Automobile din 
România) și AHK România (Camera de Comerţ si Industrie 
Româno-Germană). Companiile membre PAR având activităţi 
de producţie și cercetare-dezvoltare-inovare (C-D-I) sunt: 
Adient, Bosch, Continental, Delphi Diesel Systems, Draexlmaier, 
Ford, Honeywell, Infineon Technologies, Pirelli Tyres, Groupe 
Renault Romania, Schaeffler, Star Transmission – Daimler.
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Cercetare Dezvoltare Inovare: 

Avantaje competitive ale industriei 
auto în România: Capitalul uman - forţă de muncă talentată și la un cost atractiv

Colaborarea cu 13 universităţi tehnice și cu învăţământul preuniversi-
tar tehnologic

Încurajarea activităţii C-D-I prin stimulente fiscale și o lege 
modernă a invenţiilor de serviciu

Disponibilitatea finanţărilor prin ajutor de stat și fonduri europene

Sistem de taxe competitiv, cost scăzut al energiei, facilităţi pentru 
parcuri industriale și tehnologice

Încurajarea pieţei de vehicule noi din România, prin programe de 
stimulare a înnoirii parcului auto cu vehicule mai puţin poluante

Dezvoltarea industriei auto în România s-a bazat pe:

Producţie
O gamă de vehicule și motoare moderne 
produse local la Dacia și Ford

O gamă completă de componente, sisteme și 
module pentru vehicule

Microelectronică, Mecatronică, Digitalizare
Testare și validare vehicule și componente

INDUSTRIA
AUTO
ÎN ROMÂNIA
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INDUSTRIA
AUTO
ÎN ROMÂNIA
ASTĂZI

 600
COMPANII

206.000
ANGAJAŢI

22
MLD. EUR

cifra de afaceri totală, 
adică 13% din PIB

13
MLD. EUR

cifra de afaceri la export, 
adică 24% din exporturile 
României 

16
MLD. EUR

cifra de afaceri
producţie de componente

360.000
VEHICULE

produse anual, capacităţi 
de 650.000 unităţi/an

O gamă completă de componente, sisteme și 
module: anvelope, cabluri și conductori, piese 
de interior, piese din plastic, aluminiu și metale, 

cutii de viteze, rulmenţi și componente de 
transmisii, componente electronice și mecatronice, 

corpuri de iluminat, baterii/acumulatori

Noi proiecte de investiţii
în producţie / inginerie / C-D-I

au fost demarate în 2016 – 2017

(Sursa: date ACAROM / 2016)
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PREGĂTIM
VIITORUL
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Pregătim viitorul într-o industrie
în plină transformare prin:
Vehicule:
Conectate
Hibride / Electrice
Autonome

Servicii de mobilitate 

Pentru ca România să devină
o platformă de referinţă în industria auto
din Europa Centrală și de Est, principalele
direcţii de acţiune sunt:
Producţie și Industrie 4.0
Forţa de muncă pentru producţie
Inginerie, C-D-I
Forţa de muncă pentru inginerie, C-D-I
Furnizori
Infrastructura de transport

  CONNECTED

AUTONOMOUS

SHARED

ELECTRIC
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Se constată o creștere a productivităţii, a 
calităţii produselor, o scădere a timpului 
disponibil pentru identificarea și priori-
tizarea problemelor, acestea fiind cerinţe 
pe termen lung.

În România există resursele IT necesare 
dezvoltării industriei auto.

Tehnologia de top este disponibilă în 
unităţile de producţie (RFID, NFC, 
Internet of Things).

Suport al managementului: angajament 
puternic pentru a accelera transformarea 
digitală a unităţilor de producţie

Adaptarea sistemului educaţional la 
cerinţele actuale și viitoare ale producţiei 
și Industriei 4.0

Dezvoltarea în continuare a infrastructurii 
IT pe scară mare pentru a putea permite 
exploatarea „Big Data”

Formarea operatorilor de pe liniile de 
producţie în vederea încurajării 
iniţiativelor locale și propunerilor de 
digitalizare adiţionale din partea acesto-
ra (propunerile de soluţii să vină de 
acolo de unde a apărut problema)

O strategie naţională de digitalizare/in-
dustrie 4.0 
 

Nu există o strategie naţională privind 
Industria 4.0

Sunt puţine programe de educaţie care 
susţin dezvoltarea de noi competenţe 
legate de digitalizare

Sistemul educaţional nu promovează 
creativitatea și abilităţile personale 
necesare pentru Industria 4.0

Disponibilitatea datelor: diferitele soluţii 
IT nu sunt interconectate

PRODUCŢIE ȘI
INDUSTRIE 4.0
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FORŢA DE MUNCĂ
PENTRU PRODUCŢIE
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Începerea unei campanii publice de promovare a învăţământului 
dual/profesional printre tineri și părinţii lor

Dezvoltarea de parteneriate între companii și diferitele instituţii 
de învăţământ care pot furniza studenţi cu competenţele 
necesare (acţiune continuă)

Întărirea colaborării cu Ministerul Educaţiei în vederea menţinerii 
unui cadru legislativ stabil și predictibil care va permite punerea 
în practică de programe pe termen lung (acţiune continuă)

Revizuirea curriculei educaţionale și adaptarea acesteia la 
cerinţele noilor tehnologii utilizate în mediul industrial cu accent 
pe dezvoltarea de calificări înalte (high skills) cerute de evoluţiile 
puternice de digitalizare din industria auto

Perioada favorabilă dezvoltării sistemului educativ tehnologic

Disponibilitate din partea companiilor pentru pregătirea viitorilor 
angajaţi

Avantaje

Propuneri

Constrângeri

20
18

Creșterea motivaţiei personalului didactic (profesori, tehnicieni, 
supraveghetori, etc) prin instruiri, schimburi de experienţă, 
creștere a salariilor/utilizare a unui sistem de bonusare a perfor-
manţei

Crearea unui program naţional de stagii practice, susţinut atât de 
angajatori cât și de instituţiile de învăţământ, pentru a asigura 
instruirea „la locul de muncă”

Imagine slabă a învăţământului dual/profesional, bază tehnică 
depășită

Instabilitate legislativă; venituri scăzute ale profesorilor

Curricula depășită, neadaptată tehnologiilor moderne și 
dezvoltării aptitudinilor personale „soft skills”

20
20

20
19
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Ingineri tineri, motivaţi pentru a lucra 
într-un mediu C-D-I dinamic, ambiţioși să 
înveţe și entuziaști să se dezvolte 

Performanţă bună la cost competitiv al 
activităţilor C-D-I efectuate în România

Competenţe lingvistice excelente, cultură 
deschisă și mediu de lucru internaţional

Existenţa în România a întregului lanţ 
valoric al industriei auto

Extinderea scutirii de impozit pe veniturile 
din C-D-I, analog cu domeniul  IT

Adaptarea legislaţiei pentru flexibilitate 
în domeniul C-D-I (relocare, concediu 
sabatic, etc.)

Includerea domeniului auto ca pilon 
separat în strategia naţionala de C-D-I

Punerea în practică a unui Program de 
Imigraţie pentru cetăţenii cu înalt 
potenţial din afara UE

Crearea unei structuri academice 
unificate dedicate pentru industria auto 
(ex. Reţeaua Naţională a Centrelor 
C-D-I din Industria Auto)

Efort limitat al autorităţilor de a optimiza 
cadrul C-D-I naţional în vederea stimulă-
rii dezvoltării acestuia și atragerii investi-
torilor

Eco-sistem educaţional C-D-I cu prea 
puţină activitate de cercetare aplicată 
pentru a putea permite o cooperare 
puternică cu sectorul privat

Lipsa de specialiști experimentaţi (exodul 
forţei de muncă – „brain drain”) și atrac-
tivitate scăzută pentru experţi din afara 
României

INGINERIE / 
C-D-I
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Avantaje PropuneriConstrângeri

20
18

20
19

20
20
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FORŢA DE MUNCĂ PENTRU 
INGINERIE / C-D-I
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Focus pe calitatea educaţiei și etica academică: 
Mai bună corelare între teorie și activităţile practice

Creșterea contribuţiei industriei auto la conţinutul cursurilor

Acceptarea experţilor din industria auto ca lectori asociaţi 
și/sau permanenţi, fără restricţii

Remunerarea atractivă a personalului performant din 
învăţământ, corelat cu mediul industrial

Crearea unui parcurs de carieră oficial de la expert în industrie 
către profesor universitar

Înfiinţarea unui consiliu de etică academică independent și 
echidistant

Avansarea către cercetare și inovare:
Parteneriate C-D-I internaţionale, cu finanţare din fonduri 
naţionale și europene 

Stimularea culturii de Start-Up

Obţinerea excelenţei academice:
Finanţarea excelenţei universitare bazată pe calitatea educaţiei 
și nu pe numărul de studenţi

Perioada favorabilă dezvoltării sistemului educativ universitar; 
putere financiară a mediului de afaceri

Oportunităţi de angajare și evoluţie de carieră de nivel înalt și în 
mediu internaţional

Avantaje

Propuneri

Constrângeri

20
18

Atractivitate scăzută a învăţământului superior tehnic

Instabilitate legislativă; venituri scăzute ale profesorilor

Curricula depășită, neadaptată tehnologiilor moderne și 
dezvoltării aptitudinilor personale „soft skills”

20
25

20
20
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Număr important de furnizori deja 
existenţi în România (Tier 1 și Tier 2) >300

Oportunitatea unor noi proiecte la Dacia 
şi Ford

13 din Top 20 furnizori mondiali deja 
produc în România

Furnizori de înaltă tehnologie deja 
prezenţi în România, inclusiv cu activităţi 
C-D-I

Varietate largă de profile tehnologice și 
de produse

Forţă de muncă la cost încă competitiv

Încurajarea furnizorilor tradiţionali Dacia 
și Ford să se instaleze în România

Propunerea României ca destinaţie 
atractivă, urmare a Brexit-ului

Atragerea unui al 3-lea constructor de 
automobile în România

Programe de finanţare/suport pentru 
atragerea de noi investiţii (extindere 
capacităţi, implementare noi tehnologii, 
automatizare, digitalizare, etc.)

Infrastructura de transport nu este 
modernizată

Disponibilitate scăzută a forţei de muncă 
calificate în anumite regiuni

Pregătire de calitate slabă a absol-
venţilor de liceu și facultate

Piaţa auto internă încă la nivel scăzut

Cadru legislativ impredictibil (Codul 
Muncii, Legea Dialogului Social, fiscali-
tate)

FURNIZORI
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Construcţie accelerată, pe loturi, de autostrăzi: A1 Pitești – Sibiu, 
Transilvania, Tg. Mureș – Iași

Construcţie drumuri expres: Pitești – Craiova, Blaj – Alba Iulia – 
Autostrada Transilvania – Jucu, Brașov – Sibiu

Construcţie ocolitoare/centuri: Pitești Vest, Slatina, Balș, Craiova, 
Sibiu, București Sud

Dezvoltarea portului Constanţa-Agigea și a porturilor la Dunăre 
(Calafat RO-RO)

Asigurarea permanenţei navigaţiei fluviale pe Dunăre

Modernizarea reţelei de transport feroviar, inclusiv coridorul 
TEN-T Pitești – Rm. Vâlcea

Crearea de platforme de transport intermodal: București V, 
Timișoara, Constanţa, Brașov, Suceava, Giurgiu/Olteniţa

Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal și în zona de 
nord-est a ţării, unde aceasta este în mod deosebit deficitară, 
inclusiv pentru a facilita și accesul industriei în această regiune

Asigurarea unui cadru legislativ stabil și predictibil, reducerea 
duratei licitaţiilor și a impactului contestaţiilor, modificarea 
legislaţiei achiziţiilor publice

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
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Apartenenţa la UE și accesul la fondurile europene

Reţea feroviară extinsă – peste 11.000 Km, aeroporturi 
internaţionale – 14

Avantaje

Propuneri

Constrângeri
Infrastructura de transport rutier slab dezvoltată

Infrastructura portuară și de transport pe Dunăre deficitare

Infrastructura de transport feroviar necesită reparaţii/modernizare 
/creșterea vitezei de deplasare și a siguranţei  
Slabe conexiuni cu regiunile subdezvoltate, lipsa cooperării între 
diferitele autorităţi locale pe aceste teme

Costurile de transport semnificativ mai mari în România decât în 
celelalte ţări UE (din cauzele enunţate anterior), acest element 
afectând invenţiile prezente și pe cele viitoare11



NOTIŢE
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Mai multe informaţii pe:
www.romanian-automotive-summit.ro
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