
 

 
 

 
 

Devenind membru SIAR Junior (student): 

 

- vă integrați în comunitatea internațională a inginerilor de automobile întrucât SIAR 
este membră FISITA – Federația Internațională a Societăților Inginerilor de 
Automobile și EAEC – Conferința Europeană a Inginerilor de Automobile 
http://www.fisita.com; 

- astfel, puteți accesa programele FISITA de promovare a profesiei de inginer de 
automobile, inclusiv prin participarea la cele 2 competiții anuale de acordare de 
burse; pentru detalii accesați http://www.fisita.com/education/bursary 

- în această calitate, primiți (gratuit) revista Automotive Engineer (tipărită), revista 
Ingineria automobilului (în format electronic), precum și buletinele informative 
electronice Inside Track, Automotive Engineer, ATZ, InfoSIAR; 

- cu abonament, primiți trimestrial revista Ingineria automobilului - editată de SIAR 
și lunar revista AutoTest - editată de Registrul Auto Român; 

- beneficiați de o reducere cu 20% a prețurilor publicațiilor de specialitate cumpărate 
de la FISITA http://www.fisita.com/publications/bookstore 

- primiți în format electronic informările curente ale SIAR distribuite prin e-mail, având 
posibilitatea de conectare la grupul siar_group@yahoogroups.com; în cadrul 
acestor informări sunt prezentate probleme de interes din domeniul ingineriei 
autovehiculelor, inclusiv programe de atribuire de burse naționale sau 
internaționale, concursuri studențești, manifestări tehnice și științifice etc.; 

- aveți acces la Centrul de documentare al SIAR unde puteți consulta circa 5000 
lucrări de specialitate (monografii, manuale, teze de doctorat, reviste, articole); 

- puteți participa la manifestări științifice și tehnice organizate de către SIAR sau 
partenerii săi gratuit sau cu taxe diminuate; 

- spre exemplu, puteți participa la Congresul Internațional de Inginerie a 
Autovehiculelor organizat de SIAR, la secțiunea dedicață studenților, fără taxe de 
participare!  

- alt exemplu: puteți viziona on-line conferințele organizate de CNAM Paris! 

- puteți deveni membru al SIAR - SIA (Franța), beneficiind astfel de toate avantajele 
oferite membrilor SIA. 

Pentru a vă informa pe deplin accesați www.siar.ro și www.ingineria-automobilului.ro! 

Puteți solicita detalii suplimentare coordonatorilor structurilor teritoriale ale SIAR, ale căror 
date de contact le găsiți aici: http://siar.ro/contact/ 
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