
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

În perioada 23.10 – 24.10.2014, la Universitatea din Craiova, în același timp cu Congresul 
internațional al  SIAR „SMAT 2015”, a avut loc faza finală a primei ediții a Concursului național studențesc de 
inginerie a  autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin Ghiulai”, domeniul ”Dinamica autovehiculelor”, 
organizat de SIAR. 
Comisia națională de concurs a fost constituită din: 

- prof. univ. dr. ing. Ion TABACU, Universitatea din Pitești, președintele comisiei de coordonare 
națională a concursului; 

- prof. univ. dr. ing. Victor OȚĂT, Universitatea din Craiova, președintele comisiei tehnice a 
concursului; 

- prof. univ. dr. ing. Dinu-Mircea FODOR, Universitatea din Oradea, membru; 
- prof. univ. dr. ing. Tiberiu MACARIE, Universitatea din Pitești, membru; 
- prof. univ. dr. ing. Ion PREDA, Universitatea „Transilvania” din Brașov, membru; 
- conf. univ. dr. ing. Liviu MIHON, Universitatea Politehnica din Timișoara, membru; 
- conf. univ. dr. ing. Adrian TODORUȚ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, membru; 
- s.l. dr. ing. Loreta SIMNICEANU, Universitatea din Craiova, membru; 
- prof. dr. ing. Minu MITREA, SIAR, secretar general. 

La faza națională a concursului au participat 28 studenți reprezentând 7 universități: Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, Universitatea din Pitești, Universitatea Politehnica din 
Timișoara.  
Premiile acordate cu sprijinul AVL România - pe baza rezultatelor obținute la probele de concurs - au fost 
înmânate de președintele SIAR – conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI, astfel: 

- Premiul I –  Radu-Daniel MUREȘAN  - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (700 lei) 
- Premiul II –  Bogdan-Ioan DRAGOȘ   - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (500 lei) 
- Premiul III –  Andrei-Tiberiu BORBOREAN  - Universitatea Politehnica din Timișoara (300 lei) 

Pe echipe participante, clasamentul a arătat astfel: 
- Locul I – echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca 
- Locul II – echipa Universității Politehnica din Timișoara 
- Locul III – echipa Universității din Pitești 

Toți studenții participanți au primit Diplome de merit pentru rezultatele deosebite obținute la concurs.  
Premiul special al concursului oferit de firma CADWorks Craiova, constând dintr-un sistem de navigare Garmin 
NUVI 54LM, diagonala 5” (Full Europe + update), a fost acordat studentului Radu-Daniel MUREȘAN de la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
 
Sincere felicitări tuturor studenților participanți! 
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