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A.A.I.R. (Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din România) organizează în
perioada 8 - 10 mai 2012, a doua ediţie a manifestării RAILF, intitulată „Târgul de Automatizări &
Instrumentaţie şi Echipamente de laborator din România” (Expoziţie şi Simpozion), găzduit de Sala
Palatului din Bucureşti.
Managementul evenimentului este asigurat de ITS Events Management, companie specializată în
organizarea de evenimente, consultanţă, creaţie şi servicii logistice.
Dată fiind importanţa acestui Eveniment, RAILF 2012 (Expozitie si Simpozion) se bucură de
sprijinul Partenerilor RAILF: Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNRCME), Federaţia de Petrol, Energie şi Gaze (FedePEG), Asociaţia Română a Apei (ARA), Societatea
Română de Metalurgie (S.R.M.) şi beneficiază de o bună vizibilitate în media, drept urmare, Partenerii
noştri Media sunt: Agenda Construcţiilor, Mesagerul Energetic, Petroleum Industry Review,
Romaqua, Technomarket, Tehnica Instalaţiilor, T&T, Univers Ingineresc.
Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din România este asociaţia profesională,
naţională, autonomă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, care reuneşte specialişti din România din
domeniile automatizărilor, instrumentaţiei (măsurări industriale şi de laborator) achiziţiei de date,
instrumentaţiei virtuale şi acţionărilor (pneumatice, hidraulice, electrice). A.A.I.R., înfiinţată în iunie 1990,
are peste 600 de membri individuali, peste 75 de membri persoane juridice (organisme guvernamentale,
societăţi comerciale, institute de cercetare - dezvoltare, universităţi tehnice), 11 sucursale în ţară şi o
sucursală în Republica Moldova.
Fiind asociaţia naţională a specialiştilor din România din domeniile sus menţionate, A.A.I.R. are o
bogată experienţă în organizarea schimburilor de informaţii dintre aceştia în cadrul expoziţiilor,
simpozioanelor naţionale, workshop-urilor şi meselor rotunde de specialitate. După succesul primei ediţii a
RAILF (mai 2011), A.A.I.R. îşi propune ca prin organizarea celei de-a doua ediţii a RAILF, să prezinte în
faţa publicului de specialitate ultimele noutăţi din domeniu, asigurând contactul nemijlocit dintre ofertanţii
şi utilizatorii echipamentelor şi serviciilor în discuţie, pentru accelerarea relansării în România a
automatizărilor, instrumentaţiei şi aparaturii de laborator.
Până în acest moment, au confirmat deja participarea la RAILF 2012 următoarele companii:
S.C. ARMAX GAZ S.A., S.C. JUMO ROMÂNIA S.R.L., S.C. INTERBUSINESS PROMOTION &
CONSULTING S.R.L., S.C. ROMVEGA S.R.L., S.C. SYSCOM 18 S.R.L., S.C. HYDAC S.R.L., S.C.
NIVELCO TEHNICA MĂSURĂRI S.R.L., S.C. HASEL INDUSTRIAL S.R.L., S.C. ICPE BISTRIŢA
S.A., S.C. ENVIROTRONIC S.R.L., S.C. S_IND PROCESS CONTROL S.R.L., S.C. MIKON SYSTEMS
S.R.L., S.C. MERCK ROMANIA S.R.L., S.C. TECHNO VOLT S.R.L., S.C. VDR & SERVICII S.R.L.,
WAGO KONTAKTTECHNIK GmbH&Co KG , KOBOLD MESSRING GmbH, S.C. AMPLO S.A., S.C.
CZECH TRADE PROMOTION AGENCY S.R.L., S.C. ECAS ELECTRO S.R.L., S.C. BOSCH
REXROTH S.R.L.
De asemenea, mai există un numar important de firme în curs de contractare.
In prima zi a expoziţiei va avea loc şi un Simpozion în care firme şi specialişti de prestigiu vor face
interesante prezentări.

Dorim să vă informăm că, prima ediţie a RAILF s-a bucurat de un success deosebit, prin
participarea a peste 40 de firme din ţară şi străinătate, pe o suprafaţă netă de expunere de aproximativ
550mp., precum şi prin prezenţa unui număr de peste 800 de vizitatori specialişti. Pe întreaga perioadă de
desfăşurare a RAILF 2011 firmele participante cât şi reprezentanţii mediului academic şi al organismelor
guvernamentale cu responsabilităţi în domeniu au avut prezentări privind ultimile noutăţi la zi în cadrul
Simpozionului aferent manifestării.
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