
 

                                                                  

                                                                                         

 

CAR 2011: 
O MANIFESTARE ŞTIINŢIFICĂ DE TRADIŢIE LA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
 
http://car.upit.ro car2011@upit.ro 
 
În perioada 2-4 Noiembrie 2011 Universitatea din Pi teşti, 
prin Facultatea de Mecanic ă si Tehnologie, va fi gazda 
edi ţiei a 10-a a Congresului interna ţional de Autovehicule 
Rutiere “CAR 2011”  
Congresul CAR 2011, care este cea mai important ă 
manifestare ştiin ţific ă din acest an organizat ă sub tutela 
SIAR şi care beneficiaz ă de patronajul FISITA,  marcheaz ă 
acum, la a 10 edi ţie,  aniversarea a 35 de ani de la data 
primei reuniuni ştiin ţifice cu o tematic ă de automobile 
organizat ă la Universitatea din Pite şti. 
In timp, Congresul CAR a devenit o manifestare ştiin ţific ă  
tot mai prestigioas ă, în special începând cu edi ţia din aul 
1997, dată la care prin acordarea în premier ă naţional ă a 
patronajului FISITA pentru o reuniune ştiin ţific ă din 
România, i s-a ad ăugat o binemeritat ă component ă 
interna ţional ă, astfel c ă a devenit un eveniment important 
cu efecte benefice privitoare la imaginea înv ăţământul  
superior şi a cercet ării ştiin ţifice de automobile din 
România  şi a României în lume. 
Întrucât Congresul CAR  dore şte să devin ă şi un exponent 
al produc ţiilor remarcabile realizate în domeniile inov ării şi 
produc ţiei de autovehicule moderne,  vor participa 
împreun ă cu noi în calitate de coorganizatori. DACIA-
groupe RENAULT, FORD, Renault Technologie Roumanie,  
AVL List, HORIBA şi ACAROM, astfel c ă participan ţii la 
congres vor avea posibilitatea s ă cunoasc ă în mod direct, 
prin programe speciale şi prin expozi ţii, cele mai noi 
realiz ării ale celor mai reprezentative firme de autovehic ule 
din România. 
Intrat ă în practica manifest ărilor ştiin ţifice organizate de 
universit ăţi, în paralel cu congresul seniorilor se va 
desf ăşura şi Congresul CAR 2011, dedicat studen ţilor şi 
tinerilor ingineri. Participarea acestora în cadrul  
Congresului CAR 2011 este încurajat ă şi prin faptul c ă vor 
beneficia de gratuitate total ă. 
Speran ţa organizatorilor este c ă şi edi ţia a 10-a a 
Congresului CAR 2011 va oferi participan ţilor cadrul unor 
dezbateri eficiente şi prilejul stabilirii unor rela ţii de 
colaborare şi parteneriat cu mediul universitar/industrial 
din ţară/străinătate. 
 
Ion TABACU, prof. univ. dr. ing. Chairman CAR 2011 

32nd INTERNATIONAL 
VIENNA MOTOR SYMPOSIUM 2011 
5 - 6 mai 2011, Kongresszentrum Hofburg Viena – Austria 
 

• Organizator Osterreichhischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik. 
• Principalele secţiuni ale congresului au ca tematică Noi motoare Otto, 
Prelucrarea post catalitică, energia şi mobilitatea viitorului, Noi motoare diesel, 
Carburanţi ecologici în utilizarea clasică, Energia şi mobilitatea viitorului, 
Teme de bază ale electrificării, Acumulatori de energie-comparaţie, etc. 
precum şi expoziţii.  
• Informaţii detaliate: www.oevk.at 
 

 
15TH INTERNATIONAL FORUM ON ADVANCED MICROSYSTEMS AMAA 2011 
FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 
29 - 30 June 2011, Berlin - Gernania 
 

•  Organizator: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH şi European 
Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSSI) 
•  Principalele secţiuni sunt Vehicule electrificate, Eficienţa grupului 
moto-propulsor, Siguranţa şi asistenţa conducătorului, vehicule 
interconectate, componente şi sisteme. 
• Informaţii detaliate: www.amaa.de 
 

 
18TH INTERNATIONAL AUTOMOTIVE CONGRESS, FUTURE POWERTRAINS & 
SMART MOBILITY 
16 – 17 mai, 2011, Eindhoven - Olanda 
 

• Organizator: Eindhoven, University of Technology 
• Principalele prezentări sunt făcute de: 

� Daimler Center for Society, Vehicle Concepts, and Human-
Machine Interaction at Daimler AG. 

� IT & ITS Engineering Department  at Nissan Motor Corporation 
� Electronics Engineering at TRW automotive 
� Future Technologies, Volkswagen Group,  ERTRAC 
� Marketing Innovation,at FIAT Group Automobiles S.p.A. şi  PA 
� Automotive PA Consulting Group 

• Informaţii detaliate pe pagina web: www.automotivecongress.nl 
 
Buletinul trimestrial al EAEC 
 

• Buletinul trimestrial „EAEC News”, ediţia februarie 2011, care cuprinde 
informaţii privind activitatea societăţilor inginerilor de automobile din Europa, 
poate fi solicitat de la secretariatul siar prin e-mail siar@siar.ro. 
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CONSULTARE PUBLICA PRIVIND SISTEMELE INTELIGENTE DE TRANSPORT 

ORGANIZATĂ DE COMISIA EOCONOMICĂ A ONU - UNECE 
În perioada februarie 2011 – mai 2011 

Obiectivul consultării UNECE porneşte de la ideea că sistemele inteligente de transport au viitor deoarece fac transportul mai eficient, sigur, verde, ecologic  şi 
interconectat, dar în calea acestuia se ridică unele obstacole. 
De aceea se adresează grupelor sale de lucru din domeniul transportului rutier, securităţii rutiere, reglementărilor privind vehiculele, căilor ferate, mărfurilor 
periculoase şi al transportului interior rutier. 
Un document pentru stabilirea domeniilor si informare a fost elaborat de Ministerul transporturilor din Italia şi SINA şi o Notă strategică a fost elaborată de 
Secretariat. 
Consultarea publică va fi finalizată printr-o hartă a infrastructurii ITS, care cuprinde şi un grafic de timp şi o listă de acţiuni. 
Harta UNECE a infrastructurii ITS va face referire la modul în care se ocupă marile concerne, organizaţii guvernamentale şi internaţionale, în vederea promovării 
sistemelor inteligente de transport, la stabilirea politicilor cheie  care urmează să fie promovate, pe termen scurt, mediu şi lung în acest scop. 
Viziunea UNECE privind viitorul sistemele inteligente de transport este transformarea transportului interior într-un sistem administrat efectiv bine integrat, 
universal, disponibil şi accesibil, care asigura o mobilitate viabilă,  sigură eficientă şi economică a populaţiei, compatibilă ci cerinţele protecţiei mediului pentru a 
atinge nivelele dorite. 
Grupurile ţintă pentru această consultare sunt autorităţile guvernamentale, naţionale şi locale, companiile care asigura managementul infrastructurii în diferite 
servicii de transporturi, serviciile şi operatorii de transport, institutele de cercetări, instituţiile financiare, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile de afaceri şi  
ale cetăţenilor. 
Contribuţiile la această consultare se pot adresa, via e-mail, la adresa: consultation@unece.org.  Ele trebuie să  indice capitolul din nota strategică la care se 
referă, precum şi observaţiile şi eventualele propuneri care se fac. 
Pentru consultarea documentelor documentelor click pe link-urile de mai jos: 
Strategic note on ITS   
Background note on ITS 

 
 

 
 
 
 
� “CONTRIBUŢII LA STUDIUL FUNCŢIONĂRII MOTORULUI CU INJECŢIE DE BENZINĂ” 

Contributions to the Study of how the Gasoline Injected Engine Functions 
 
Autor: ing. Mihai BODONEA, rezumatul tezei de doctorat: teze.php.htm; mihaibodonea@yahoo.com  
Conducător de doctorat: gl. bg.(r) prof. univ. dr. ing. Ion COPAE, Academia Tehnică Militară, 
Bucureşti.  
 
� „ MICRO SCHIMBĂTORE DE CĂLDURĂ PENTRU APLICAŢII PE AUTOVEHICULE”  
 
Autor: Rita Avram,  
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Dumitru Ion Arsenie, univ „Ovidius”, Facultatea de 
Constructii  
 

 
 
 
 
 
 
� L’AUTOTELAIO (Şasiul Automobilului) - 
PROGETTO DEI COMPONENTI şi 
L’AUTOTELAIO – PROGETTO DEI SISTEMI, 
autori Giancarlo Genta, Lorenzo Morello, editat de 
ATA - Italia, Libreria  Universitaria Levrotto & Bella, 
Torino, ISBN: 8882181413 şi ISBN: 8882181421, 
preţ 60 Euro, www.levrotto-bella.net., editura 
Springer Verlag: www.springer.com. 
 
� Mechanical Systems, Serial and Parallel, 
autori Florian Petrescu, Relly Petrescu, Editura Lulu 
Publisher London UK 2011, ISBN 978-14466-0039-
9, 123 pag, informaţii privind cumpărarea de la 
autori pe adresa:  petrescu.florian@gmail.com. 
 

 
IMPORTANT 

• Numerele din colecţia revistei „Ingineria Automobilului” pot fi procurate şi de  la Secretariatul SIAR din Facultatea de Transporturi Universitatea Politehnica Bucureşti, 
camera JC 005. 

• Numerele anterioare ale Buletinului „INFO SIAR” pot fi accesate pe Site SIAR: www.siar.ro iar ale revistei „Ingineria Automobilului” pe Site: www.ingineria-
automobilului.ro  

• CITITORII BULETINULUI INFO SIAR sunt rugaţi să contribuie la elaborarea acestuia transmiţând, via poşta electronică, informaţii de interes general, din domeniul 
ingineriei automobilului, compatibile cu rubricile  Buletinului 
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LUCRĂRI NOI TEZE DE DOCTORAT 

Numerele anterioare ale Buletinului INFO SIAR pot fi accesate pe site-ul SIAR, www.siar.ro 
Colectiv de redacţie: Cornel VLADU, Eugen ŞERBĂNESCU, tel/fax: 021.316.96.08, e-mail: siar@siar.ro  


