Comunicat de presă
Proiectul TransNEW - "Sprijin în identificarea potenţialului de cercetare în domeniul
transporturilor al noilor state membre şi asociate”
În data de 23 Septembrie la sediul AGIR a fost organizat workshop-ul “TransNEW - Oportunităţi de cercetare în
domeniul transporturilor în Balcanii de Sud şi zona Mediteranei”.
Workshop-ul a fost organizat de către Integral Consulting R&D București, cu sprijinul Comisiei Europene, al
Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) și al Punctelor Naționale de Contact din România şi Uniunea
Europeană.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului TransNEW din Programul de Cercetare FP7 al Uniunii Europene,
având ca obiectiv susţinerea dezvoltării cercetării în transporturi din aceste zone.
Proiectul este dezvoltat de un consorțiu de 15 firme din 12 ţări, în perioada Ianuarie 2010 – Decembrie 2011.
În acest parteneriat Romania este reprezentată de Integral Consulting R&D şi Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatică.
În cadrul acestui proiect a fost elaborat, în premieră, un Raport despre Cercetarea în transporturi din România pe
ultimii 10 ani și o Bază de date europeană, în care au fost integrate toate firmele, proiectele şi cercetătorii din acest
domeniu.
La lucrări au participat 69 persoane, dintre care aproape o treime din străinătate (zece ţări).
Dintre participanți este de remarcat prezența dlui. Prof. Dr. Dragoș Ciuparu, Ministru Secretar de Stat - Președinte
ANCS, a dnei Dr. Mihaela-Elena Williams - reprezentant al Comisiei Europene, domnului Prof. Mark Robinson
(Directorul Centrului pentru Cercetări Feroviare – NewRail, Newcastle University U.K. și Coordonator proiect
TransNEW), doamnei Sian Evans – U.K. (Manager proiect TransNEW), doamnei Sabrina Bozzoli – reprezentant al
Punctului Național de Contact, Transport - Italia, dnei Beatrice Păduroiu – reprezentant al Punctului Național de
Contact, Transport - România.
Interesul pentru cercetarea în domeniul transporturilor a fost marcat de participarea unor reprezentanți importanți ai
instituțiilor reprezentative pentru domeniul transporturilor, precum: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
Autoritatea Feroviară Română, reprezentanți ai 16 institute/entități de cercetare, specialiști reprezentând firme din
toate sectoarele transporturilor, precum și din partea unor organizații neguvernamentale, asociații din domeniul
transporturilor (AIFR, AGIR, UITP, CODATU, Fundația Mării Negre), Revista Railway Pro.
In discursul său, dl. Prof. Dr. Dragoș Ciuparu s-a adresat audienței, relevând importanța domeniului transportului în
societatea modernă, necesitatea intensificării preocupărilor cercetătorilor, pentru extinderea cercetării în acest
domeniu, ca răspuns la provocările tot mai exigente, în ce privește nevoia de mobilitate și dezvoltarea sustenabilă,
precum și susţinerea ANCS pentru promovarea cercetării din România în programele CD ale UE.
Prezentările unor proiecte europene de succes, ce au abordat tematici diverse din toate sectoarele de transport, au
evidențiat bunele practici și au deschis calea unor viitoare colaborări între cercetători din regiune și UE.
Evenimentul a constituit un prilej şi un instrument eficient pentru relansarea cercetării din transporturi, integrarea
acesteia în Spațiul Cercetării Europene (ERA) și o mai bună implicare şi utilizare a acesteia în politicile şi strategiile
de dezvoltare a unui transport sustenabil și a mobilității.
Modul de organizare, nivelul și calitatea participării au fost unanim apreciate de participanții străini.
27.09.2011

Comunicat TransNEW / Integral Consulting R&D
Contact:
http://www.transnew.eu/
Integral Consulting R&D Romania:
Dan Caraman
Tel: +40 021 2100303
Email: office@integralconsulting.ro
Site: http://www.integralconsulting.ro

