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Iniţial, mulţi ani la rând, A.A.I.R. a organizat 
împreună cu Romexpo S.A. expoziţia de-
numită Romcontrola, expoziţie care îna-

inte de începerea colaborării ocupa o jumă-
tate de pavilion (respectiv Pavilionul 2), iar 
ulterior prin colaborarea cu A.A.I.R. expozi-
ţia se desfăşura în trei pavilioane (respectiv 
Pavilioanele 16, 17, 18).

În acest context a surprins decizia Romexpo 
din ianuarie 2010 de a renumţa la colabo-
rarea cu A.A.I.R., decizie care a determinat 
A.A.I.R. să iniţieze în nume propriu o nouă 
manifestare denumită RAILF (Romanian Au-
tomation & Instrumentation Laboratory Fair), 
pentru care a obţinut marcă OSIM.
Primele ediţii  ale RAILF s-au desfăşurat cu 

succes în anii 2011,2012 şi 2013, primele 
două la Sala Palatului şi apoi la World Trade 
Center- Pullman.
În toamna anului 2013 A.A.I.R.  a agreat pro-
punerea repetată făcută de Romexpo de a se 
relua colaborarea, numai după ce Romexpo a 
acceptat condiţia A.A.I.R. privind încheierea 
unui contract de colaborare pe minim 5 ani.

RAILF - Romcontrola 2014
Cel mai important eveniment din România în domeniile: 
Automatizărilor, Instrumentaţiei şi Aparturii de laborator
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În acest mod s-a ajuns la organizarea RAILF-
Romcontrola 2014 (Expoziţie şi Simpozion) 
de A.A.I.R. în colaborare cu Romexpo.
RAILF- Romcontrola 2014 (Târgul de Auto-
matizări & Instrumentaţie şi Echipamente de 
Laborator din România), aşa cum s-a anun-
ţat deja la promovarea sa, a abordat urmă-
toarea tematică :
Automatizări & Instrumentaţie
Automatizări

Măsurări & senzori��

Achiziţie şi prelucrare date��

Acţionări (electrice, pneumatice, ��

hidraulice)
Instrumentaţie virtuală��

Componente şi sisteme  ��

(electrice şi electronice)
Roboţi��

Educaţie şi transfer de cunoştinţe��

Echipamente (Instrumentaţie) de 
laborator

Analiza şi controlul calităţii��

Biotehnologie / diagnosticare��

Tehnologie de laborator��

Preşedintele A.A.I.R. dr. ing. Horia Mihai Moţit  
a deschis Evenimentul, cu o scurtă alocuţi-
une, în cadrul festivităţii ce a avut loc în di-
mineaţa zilei de 26 martie 2014. 
În continuare, la invitaţia dânsului, au rostit 
scurte cuvinte de salut din partea Romexpo 
directorul de evenimente Delia Boţan, din 
partea BRML directorul general prof. dr. ing 
Fănel Iacobescu, iar din partea Comitetului 
director A.A.I.R., ing. Radu Cătuneanu (direc-
tor tehnic Yokogawa Europe-Suc. România), 
ing. Mircea Tarţa Arsene (director general 
Honeywell România), dr. ing. Sorin Huidan 
(director Hasel Industrial), dr. ing. Sorin Bro-

tac (director S-Ind Process Control).
La RAILF- Romcontrola 2014, eveniment care 
s-a desfăşurat în Pavilionul 4 al Romexpo S.A., 
au participat următoarele firme :

Alconex SRL• 
Armaturenfabrik Franz Schneider SRL• 
Assembla Engineering SRL• 
ASTI Automation SRL• 
Consulting SRL• 
East Electric SRL• 
Echipot SRL• 
Energo Metr SRL• 
Euritmic Grup SRL• 
Festo SRL• 
Grimas Control SRL• 
Hasel Industrial SRL• 
Heraeus Electro-Nite Int. NV-Suc.• 
Bucureşti Romania
Honeywell Romania SRL• 
I.C.P.E. Bistriţa S.A• 
Interbusiness Promotion & • 
Kimet SRL• 
Metromat SRL• 
Mikon Systems SRL• 
Namicon Testing SRL• 
Nivelco Tehnica Măsurării SRL• 
Prosensor SRL• 
Romvega SRL• 
S_Ind Process Control• 
Samson Control SRL• 
SMC Romania SRL• 
Spectromas SRL• 
Standard Service 2000• 
Syscom 18 SRL• 
Techno Volt SRL• 
Termodensirom SA• 
TXP Advisers SRL• 
VDR & Servicii S.R.L.• 
Yokogawa Europe B.V. Olanda- Suc.• 
Romania



e v e n i m e n t

În ziua de 27 martie a avut loc Simpozionul 
desfăşurat în sala special amenajată în ace-
laşi pavilion. In cadrul Simpozionului s-au 
prezentat, structurate pe secţiuni, următoa-
rele lucrări:

Secţiunea 1: Sinteze. Tendinţe 
Tendinţe în automatizarea proceselor ��

complexe- spre o nouă generaţie de sis-
teme de conducere

Prof. dr. ing., Membru corespondent al Aca-
demiei Române Ioan DUMITRACHE – Univer-
sitatea “Politehnica” Bucureşti

Stadiul metrologiei în România��

Prof. dr. ing. Dr. h. c. Fănel IACOBESCU – 
Director General BRML

Practica – element de bază în pregătirea ��

tehnologică a inginerilor automatişti.
Conf. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN
Prof. dr. ing. Sergiu Stelian ILIESCU
Ș. l. dr. ing. Nicoleta ARGHIRA
Ș. l. dr. ing. Iulia STAMATESCU
Ș. l. dr. ing. Grigore STAMATESCU
Drd. ing. Vasile CALOFIR 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti

Secţiunea 2: Realizări la zi. Perspective
Tehnologii moderne pentru controlul şi ��

verificarea fără contact a pieselor meca-
nice cu configuraţii diverse.

Ing. Iustin SIMON – EAST ELECTRIC S.R.L.
Secţiunea 2: Realizări la zi. Perspective

Tehnologii moderne pentru controlul şi ��

verificarea fără contact a pieselor meca-
nice cu configuraţii diverse.

Ing. Iustin SIMON – EAST ELECTRIC S.R.L.
Sisteme de manipulare robotizate: nou-��

tăţi FESTO
Ing. Ioan BOGA, Consilier tehnic – FESTO 
S.R.L.

Maximizarea siguranţei Proceselor In-��

dustriale ca parte integrantă a Sistemu-
lui de Management în domeniul de pe-
trol şi gaze.

Ing. Răzvan IONIȚĂ,  Stream Manager – 
HONEYWELL România

Automatizări & Managementul fluidelor��

Ing. Cristian MODRESCU,  Product Manager 
– VDR&SERVICII S.R.L. 

Automatizări de siguranţă��

Ing. Brânduşa STAMATE,  Product Manager 
– VDR&SERVICII S.R.L. 

Comunicaţii industriale în reţele ��

industriale
Ing. Alexandru BURTICĂ,  Product Manager 
– VDR&SERVICII S.R.L. 

Importanţa sistemelor de siguranţă în in-��

stalaţiile industriale
Ing. Elena NIȚĂ,  Manager Sisteme de Sigu-
ranţă – YOKOGAWA EUROPE B.V. Olanda – 
Suc. România.

Privind în ansamblu audienţa de care s-au bu-
curat  cele două componente ale RAILF-Rom-
controla 2014, respectiv Expoziţia şi Simpozi-
onul, s-a remarcat o participare substanţială 
din partea studenţilor din facultăţile cu pro-
fil de automatizări.
Aceasta este o situaţie calitativ superioară, 
foarte îmbucurătoare.
Este necesar de subliniat că la RAILF – Rom-
controla 2014 au reieşit din ce în ce mai vi-
zibile urmările iniţiativei  şi acţiunilor per-
severente ale A.A.I.R. de a se reintroduce 
„practica studenţească reală”, în timpul va-
canţei de vară, prin interesul manifestat acum 
de studenţii vizitatori în obţinerea de locuri 
de practică pentru vara 2014.
In acest sens este util să reamintim că înce-
pând cu anul 2007 A.A.I.R., după ce a avut 
iniţiativa încheierii unor Protocoale de cola-
borare cu Facultatea de Automatică şi Calcu-
latoare a U.P.Bucureşti, a asigurat an de an 
locuri de practică la firmele membre A.A.I.R., 
pentru studenţii din ultimii ani de studiu.
Dacă la început A.A.I.R. a acţionat singură în 
acest sens, în ultimii 2-3 ani, după introdu-
cerea programelor  cu finanţare europea-
nă, la această iniţiativă s-a alăturat şi me-
diul universitar.
Este îmbucurător  faptul că problemele ridi-
cate de „economia reală în domeniul Auto-
matizărilor & Instrumentaţiei “, prin purtă-
toarea sa de cuvânt A.A.I.R., privind nivelul  
absolvenţilor facultăţilor de profil, încep să-şi 
găsească căile normale de rezolvare, căi pre-
zentate de mulţi ani de A.A.I.R.
Referindu-ne la Eveniment în ansamblul său 
se constată o participare medie din partea 
firmelor de specialitate, în condiţiile unei 
bune organizări.
Vizitatorii în mod îmbucurător, au fost aproa-
pe în totalitate numai specialişti din domeni-
ile aferente manifestării, abordările lor fiind 
pe subiecte concrete atât în cadrul expoziţi-
ei cât şi în cadrul simpozionului.
Privind global acest Eveniment, putem spune 
că RAILF-Romcontola 2014 s-a bucurat de 
succes.
Pentru mărirea impactului acestei manifes-
tări A.A.I.R. are o nouă iniţiativă şi anume ca 
următoarele ediţii ale RAILF-Romcontrola să  
se desfăşoare în paralel cu Târgul Tehnic Bu-
cureşti (T.I.B.).

* * * * * * * *
Sperăm ca şi în ediţiile următoare mani-
festarea RAILF Romcontrola să crească 
permanent, în acest mod având o contri-
buţie importantă la dezvoltarea automa-
tizărilor & instrumentaţiei şi echipamen-
telor de laborator din România.
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