
 

                                                                  

                                                                                         

 

ADAPTARE ŞI COMPETENŢĂ ÎN INGINERIA 
AUTOVEHICULELOR MILITARE 
 
Constructorii de autovehicule militare au inclus constant în 
configuraţia acestora rezultatele cercetării ştiinţifice şi 
dezvoltării tehnologice din mai multe domenii: ştiinţa 
materialelor, comunicaţii, automatică, informatică, opto-
electronică etc. 
 
Acest lucru s-a materializat atât prin adoptarea unor soluţii 
constructive în ceea ce priveşte construcţia autovehiculelor 
(ABS, ASR, EBV, DTC etc.), cât şi prin dezvoltarea unor 
sisteme automate specifice vehiculelor militare: conducerea 
focului de pe autovehiculele de luptă, încărcarea armamentului 
principal, protecţia nuclear-bacteriologică şi chimică, protecţia 
împotriva incendiilor, sisteme opto-electronice de conducere zi-
noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă, sisteme de navigaţie 
terestră, C4I etc. 
 
Creşterea complexităţii autovehiculelor militare a asigurat o mai 
mare capacitate de răspuns la cerinţele diverselor tipuri de 
acţiuni specifice teatrelor de operaţii. 
 
În acelaşi timp, ingineria autovehiculelor militare şi-a completat 
domeniul de competenţă cu noi atribute, necesare în toate 
etapele ciclului de viaţă: concepţie, dezvoltare, fabricaţie, 
exploatare şi mentenanţă. 
 
Formarea inginerilor români în domeniul autovehiculelor 
militare a debutat în Academia Tehnică Militară în anul 1949 cu 
specializarea „Blindate, automobile şi tractoare” şi a continuat 
în 1991 cu specializarea ”Electromecanică şi automatizări 
pentru blindate” (care a avut ultima promoţie în anul 2001). 
Adaptarea la noile realităţi ale învăţământului universitar din 
domeniul ingineriei autovehiculelor, cu formarea unor specialişti 
cu competenţe adecvate noilor tipuri de tehnologii din 
construcţia autovehiculelor militare, constituie o preocupare 
constantă a catedrei de profil din Academia Tehnică Militară.  
În lista de programe de studii universitare de licenţă din 
domeniul „Ingineriei autovehiculelor” s-a inclus noua 
specializare „Echipamente şi sisteme de comandă şi control 
pentru autovehicule”, a cărei Programul de studii are ca 
obiectiv principal formarea de ingineri militari şi civili cu 
specializaţi în automatica, electronica şi informatica sistemelor 
„on-board” pentru autovehicule, precum şi în sistemele de 
diagnosticare a stării tehnice a acestora.  
 
Procesul de implementare a programului de studii, specifice 
învăţământului universitar tehnic militar, derulat pe parcursul 
mai multor ani, se finalizează cu examenul de admitere din iulie 
2011 şi debutul specializării în anul universitar 2011/2012. 
„There is no place we can’t reach!” 
 
Prof. univ. dr. ing. Minu MITREA, Academia Tehnică Militară 

 
2nd INTERNATIONAL MUNICH CHASSIS SYMPOSIUM  
7 – 8 iunie 2011, München Germania 
 

• ATZlive Events - Springer Automotive Media organizează patru Congrese 
internaţionale: Chassis.tech, Steering.tech, Brake.tech şi Tire.tech, combinate 
într-o singură Sesiune - Chassis.techplus. 
• Obiectivele principale ale expunerilor sesiunii sunt: Sisteme inovative de 
şasiuri,  nivel superior de securitate, confort şi dinamică, Soluţii eficiente şi 
eficiente din punct de vedere al costurilor, reducerea emisiilor de CO2 şi 
Sisteme de şasiuri pentru vehicule electrice, noi cerinţe datorită electrificării.. 
• 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  

 
A 19-a CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ TRANS & MOTAUTO’11 
28 iunie – 1 iulie 2011, Staţiunea Constantin şi Elena Varna, Bulgaria 
 

•  Conferinţa este organizată de „Bulgarian Scientific-Technical Union of 
Mechanical Engineering” iar tematica ei se referă la domeniul  ingineria 
automobilului 
•  Lucrările pentru Conferinţă pot fi transmise până la 15 mai 2011 pe adresa: 
nts-bg@mech-ing.com şi vor fi publicate în pagina web a revistei “Machines, 
technolоgies, materials” 
•  Pentru mai multe informaţii privind Conferinţa accesati pagina web: 
www.mech-ing.com/trans-motauto. 
•  Pentru membrii SIAR, taxa de participare inclusiv 2 nopţi la hotel şi mesele 
oficiale este de 190 Euro (cu hotel B) sau 215 Euro (cu hotel A)   
• Participanţii sunt rugaţi să anunţe urgent Secretariatul SIAR la adresa E-
mail: siar@siar.ro 
 

UNIVERSUL ŞTIINŢEI ACASĂ LA ROMÂNI , 
6-7 mai 2011, Mioveni 
 

• Simpozion ştiinţific organizat de Comisia Productica Dacia-Renault 2011, 
afiliata Academiei Oamenilor de Ştiinţă, Secţia VI - Ştiinţe tehnice si Primăria 
din Mioveni,  este  special destinat doctoranzilor - care îşi prezintă temele de 
cercetare în care au deja rezultate preliminare 
•  Informaţii detaliate privind Simpozionul pot fi obţinute pe adresa 
zapcium@yahoo.com.  
•  Lucrările prezentate la Simpozion vor fi publicate, în Proceedings of 
Academy of Romanian Scientists Nr.1/2011  
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NOI DIRECŢII IN CONTRUCŢIA AUTOVEHICULELOR 
 

MUTAŢII ALE SISTEMULUI DE DIRECŢIE 
 
● Revista Ingénieurs de l’Automobile numărul din februarie 1011, publică în cadrul „Dosarului sistemelor de direcţie”,  o analiză a mutaţiilor produse în acest 
domeniu indicând noi direcţii, îndeosebi în ceea ce priveşte: 
Direcţia cu asistenţă electrică (EPS) care echipează în prezent practic toate noile tipuri de autoturisme din gama economică  şi inferioară, şi o bună parte - cu 
tendinţă de creştere - din gama medie. Sunt descrise diverse aplicaţii, printre care construcţia direcţiei ZF cu asistenţă electrică prin curea, care se montează 
pe autoturismul VW Golf 5 amplificând avantajele EPS şi eliminând multe dintre neajunsurile pe care le avea asistenţa electrică în raport cu cea hidraulică. 
● Direcţia cu raport variabil, care sigură o demultiplicare variabilă în funcţie de unghiul de bracare, bazată recent pe cremaliera cu pas variabil, prezintă o 
utilizare în creştere, îndeosebi pentru autovehiculele grele şi sportive şi - recent - pentru autovehiculele uşoare. În acest contexte este analizată şi utilizarea 
acesteia pentru vehiculele cu 4 roţi directoare, inclusiv raportul optim dintre unghiul de bracaj faţă-spate. 
 
PERFORMANŢE ALE AUTOTURISMULUI MILA AEROILOGH 
 
Recent Compania Magna Steyr a prezentat la Salonul Auto de la Geneva, în cadrul programului „Magna Innovative Lightweight Vehicle” autoturismul Aeroligh, 
din clasa A, având 4 locuri şi un motor în doi cilindri alimentat cu gaz natural la înaltă presiune. Autoturismul a impresionat prin greutatea foarte mică, de 
numai 700 kg, şi emisiile de CO2 reduse la 55 g/ciclu, obţinute prin utilizarea la construcţia caroseriei a unei structuri originale de tip fagure şi unui amestec de 
materiale compozite foarte uşoare. Autonomia de deplasare este de 400 km. 
 

 
 
 
 
 
� OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE TRANSMISIE COMPLEXE PRIN SIMULARE 

COMPUTERIZATĂ (Optimization of complex transmission systems by computerized 
aided simulation) 

 
Autor: ing. Varga Bogdan Ovidiu, rezumatul tezei de doctorat e-mail: vbogdan@arma.utcluj.ro 
Conducător de doctorat: Prof. dr. ing. Petru Brânzaş, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca  
 
� STUDIUL POSIBILITĂŢII DE AMELIORARE CU GAZ HRG A EMISIILOR POLUANTE ŞI 

ECONOMICITĂŢII LA UN MOTOR DIESEL (An investigation of the possibility to improve 
with HRG gas emissions and efficiency of a diesel engine) 

 
Autor: ing. Adrian Birtaş, rezumatul tezei de doctorat e-mail: adrianbirtas@yahoo.com, tel. 0724 310 
575 
Conducător de doctorat: Prof. dr. ing. Nicolae Apostolescu, Catedra de Motoare cu ardere internă, 
Universitatea Politehnica Bucureşti  
 

 
 
 
 
 
 
� CRIMINALISTICA ACCIDENTULUI 
AUTOVEHICUL - PIETON, autor Mircea 
FIERBINŢEANU, Editura LITTLE STAR, Bucureşti 
2011, ISBN: 978-8264-08-0, 330 pagini, preţ 40, 
Informaţii privind procurarea cărţii la e-mail: 
mircea_fierbinteanu@yahoo.com sau tel 
021/250.30.60 – 0722.20.90.20 
� AUTOMOBILE. CONSTRUCŢIE, ÎNTREŢINERE, 
ŞI VÂNZARE autori: Gheorghe Frăţilă, Mariana 
Frăţilă, Steriu Samoilă, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-30-
2857-4,, 474 pagini, preţ 30 lei, informaţii privind 
difuzarea cărţii pe e-mail  office@edituradp.ro , 
telefon 021 315 38 20 
� INGINERIA TRAFICULUI RUTIER autor: prof. 
dr. ing. Nicolae Filip, Editura Mediamira din Cluj-
Napoca 2010 ISBN 978-973-713-268-0 
 

 
IMPORTANT 

• Revista Ingineria Automobilului apare, începând cu luna martie 2011, în ediţia tipărita pe suport de hârtie integral în limba 
română, iar în ediţia electronică, exclusiv în limba engleză. Informatii despre publicatia SIAR „Ingineria Automobilului”  pot 
fi gasite pe site: www.ingineria-automobilului.ro 

• Cititorii Buletinului Info SIAR sunt rugaţi să ne comunice comentarii asupra Buletinului şi să contribuie la elaborarea 
acestuia prin transmiterea, via poşta electronică, a unor informaţii care prezintă interes, din domeniul ingineriei 
automobilului, compatibile cu rubricile  buletinului.  
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Numerele anterioare ale Buletinului INFO SIAR pot fi accesate pe site-ul SIAR, www.siar.ro 

TEZE DE DOCTORAT 
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