
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
T-FESTIVAL: a III-a ediție! 

 
 În perioada 8 – 10 mai 2015 Uniunea Națională a 

Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR a organizat în 
București, la Romexpo, cu sprijinul Uniunii Internaționale a 
Transporturilor Rutiere – IRU, a treia ediție a celui mai mare festival 
destinat transportatorilor din sud-estul Europei: T-FESTIVAL.  

Manifestarea s-a constituit ca un adevărat maraton de 
demonstrații, spectacole și evenimente tehnice urmărite cu pasiune 
de un număr impresionant de  persoane.  

T-Festival a reunit cei mai mari producători de camioane, 
semiremorci, vehicule comerciale, dealerii de motociclete și 
echipamente.  

Pe perioada celor 3 zile de festival, UNTRR a organizat sau găzduit 6 
conferințe și seminarii tematice dedicate industriei transporturilor.  

Pe 8 mai a avut loc Conferința internațională IRU-UNTRR pe 
tema concurenței loiale în transportul rutier - “Provocări și soluții 
pentru a facilita transportul durabil în Europa”.  Conferința a 

analizat evoluțiile recente pe piața transporturilor rutiere din Europa, 
abordând problema competiției loiale în regiunea euro-asiatică. 
Reprezentanți ai industriei transporturilor rutiere din Danemarca, 
Franța,  Olanda, Ungaria, Polonia, România și Turcia au dezbătut 
problema competiției loiale în UE, respectiv continuarea liberalizării 
pieței transporturilor rutiere versus creșterea protecționismului în UE, 
precum și aspecte privind viitorul pieței de transport rutier europene. 

În cadrul Galei Aniversare a UNTRR - 25 ani au fost acordate 
Premiile din Industria Transporturilor 2015.  

Aflată la cea de a 2-a ediție,  Gala Premiilor din Industria 
Transporturilor este o inițiativă UNTRR alături de asociațiile 
reprezentând celelalte moduri de transport, respectiv Asociația 
Transportatorilor Feroviari din România (ATFR), Asociația Operatorilor 
din Aviație (AROPA), Organizația Operatorul Portuar (CPOA).  

Scopul acestei inițiative comune este evidențierea celor mai 
performante companii din fiecare mod de transport, pentru a promova 
împreună competitivitatea transporturilor ca sector important al 
economiei naționale. 

În cadrul festivalului au fost acordate trofeele internaționale T-
Festival - ”Cel mai frumos camion”, ”Cea mai frumoasă motocicletă” și 
”Cea mai populară trupă rock”. 

”Considerăm că cea de-a treia ediție a T-Festival a fost un succes 
și vom continua să organizăm aceste evenimente dedicate 
transportatorilor, pentru a crea un mediu propice în care toate părțile 
interesate să se reunească pentru a-și dezvolta afacerile. Acest 
eveniment a fost, în primul rând, o oportunitate pentru noi colaborări și 
oportunități de afaceri între transportatori și clienții acestora, 
producătorii de camioane, precum și furnizorii de produse și servicii 
care se adresează industriei transporturilor. Ne bucurăm că am adus 
în atenția publicului bucureștean, pentru prima dată, această 
combinație de camioane tunate – motociclete customizate – 
muzică rock în cadrul T-Festival”, a declarat Radu Dinescu, Secretar 
General UNTRR.  

Tot în cadrul T-Festival, UNTRR a organizat acțiunea  ”Educația 
rutieră – copilul de azi, șoferul de mâine”, dedicată educației și 
siguranței rutiere pentru copii. Cu acest prilej a fost lansat site-ul 
www.educatiarutiera.ro care propune promovarea în rândul 

participanților la trafic, în special în rândul copiilor și a tinerilor, a 
comportamentelor și atitudinilor rutiere care să conducă la creșterea 
siguranței acestora în trafic. 

 
Prof. dr. ing. Minu MITREA 
Secretar General SIAR 

 
 
 
 
 

EAEC-ESFA 2015 
The European Automotive Congress 

25 – 27 Noiembrie 2015, București 

 
the 14t

h
 edition of the EAEC Congress 

 the 9
th

 edition of the International Congress ESFA 

Fuel Economy, Safety and Reliability of Motor Vehicles 
 
MOTTO of the Congress: Academia, Industry and Government: together 
for automotive engineering development 
 

The EAEC Congress will be jointly organized with SIAR’s traditional ESFA 
Conference. Thus, ONE international congress standing on two legs: one leg 
being the 14th edition of EAEC and the other the 9th edition of ESFA.  

This very prominent setup is planned for November 25-27 in Bucharest in 
the new library of the “Politehnica” University of Bucharest (UPB), a convenient 
venue featuring excellent technical equipment and room facilities. 

The Society of Automotive Engineers of Romania (SIAR) is honoured to 
host for the first time the EAEC Congress.  

This event is organised by SIAR under the FISITA Patronage 
Hosted by 

 
 
 
 

 
 
www.eaec-esfa2015.com 
 
 

 
 
 
 

FISITA 2016 
World Automotive Congress 

26 – 30 Septembrie 2016, BEXCO, Busan, Korea 
 

Cel de al 36-lea Congres al FISITA va avea loc la Busan, Korea.  
Date importante: 

- 30 septembrie 2015 – primire rezumate 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați: 
www.fisita2016.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – 12 November, London 
www.fisita.com 
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Concursul național studențesc de inginerie a autovehiculelor ”Prof. ing. Constantin Ghiulai” 
Domeniul ”Dinamica autovehiculelor”  

Ediția a II-a 2015 
 

Rezultate concurs – Etapa locală 
 

Universitatea din Pitești 
 Data organizării etapei locale a concursului: 26.05.2015 
 Comisia coordonatoare a concursului:  Prof. dr. ing. Tiberiu MACARIE,  
      S.l. dr. ing. Helene SUSTER BADARAU 
  Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți: 
  Locul I  – Cosmin ROȘU 
  Locul II  – Raluca Maria POPESCU 
  Locul III  – Florin LURGEA 
  Mențiuni : 

– Marcel DRĂGHICI 
– Adina TODEROIU 
– George GHERASE 

 Studenții premiați vor reprezenta Universitatea din Pitești la faza națională a concursului ce va avea loc în perioada 25 – 
27.11.2015 la Universitatea Politehnica din București în același timp cu Congresul European de Automobile EAEC – ESFA 2015. 
 

Universitatea Politehnica din Timișoara 
 Data organizării etapei locale a concursului: 27.05.2015 
 Comisia coordonatoare a concursului:  Conf. dr. ing. Liviu MIHON,  
      Asist. dr. ing.  Nicolae LONȚIȘ 
 Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți: 
  Locul I  – Laurențiu JURJ 
  Locul II  – Claudiu GAIU 
   – Radu PIRVA 
  Locul III  – Radu POP 
   – Tiberiu TAMASOIU 
 Studenții premiați vor reprezenta Universitatea Politehnica din Timișoara la faza națională a concursului ce va avea loc în perioada 
25 – 27.11.2015 la Universitatea Politehnica din București în același timp cu Congresul European de Automobile EAEC – ESFA 2015. 
. 

Programare concurs – Etapa locală 
 
Academia Tehnică Militară din București 
 Data organizării etapei locale a concursului: 10.06.2015 
 Comisia coordonatoare a concursului:  Conf. dr. ing. Valentin VÎNTURIȘ, Asist. drd. ing. Octavian ALEXA  
   

 

NOTĂ 
 Regulamentul de organizare a concursului național studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. 
Constantin GHIULAI” în domeniul „Dinamica autovehiculelor” , precum și tematica acestuia sunt publicate pe site-ul SIAR 
http://siar.ro/siar-junior/. Tematica este valabilă pentru faza națională a concursului. Universitățile au autonomie în organizarea 
fazei locale. Faza națională a concursului este organizată ca probă individuală. Pe baza celor mai bune trei rezultate obținute 
de membrii fiecărei echipe de studenți se va realiza și un clasament pe echipe. 

 
 
 
 
„Contribuții privind îmbunătățirea confortului la autoturisme prin 
optimizarea suspensiei” 
Autor: Ing. Răzvan Cristian BUJOAICĂ,  e-mail:razvan.bujoaica@yahoo.ro 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE - Universitatea 
din Pitești 

 
 
 
 

 Controlul și reducerea poluării la 
autovehiculele rutiere 
Autori: Amalia DASCĂL, Florian IVAN 
Editura: PIM, 2014 
ISBN:  978-606–13–2110–0 

 

În promovarea domeniului ingineriei autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere suntem susținuți printr-un parteneriat privilegiat de către: 

 AVL România - Manager general  – Werner MOSER 

 Registrul Auto Român – RAR – Director general – George-Adrian DINCĂ 

 Renault Technologie Roumanie – Director general – Pascal CANDAU 

 Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR – Președinte – Florian MIHUȚ 
 

 

IMPORTANT 
Cititorii Buletinului Info SIAR sunt rugaţi să contribuie la elaborarea și îmbunătățirea conținutului acestuia transmiţând, prin poşta electronică, 

informaţii din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere.  
Numerele anterioare ale Buletinului InfoSIAR pot fi consultate accesând www.siar.ro. 

 Publicați în „Ingineria Automobilului”, revistă indexată în baze de date internaționale! 

 Revista „Ingineria Automobilului” poate fi accesată (în română și engleză) pe site-ul: www.ingineria-automobilului.ro 

 Contact: Secretariatul General al SIAR, Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnica Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6,  
 cod poștal 060042, București, sala JC 005  Telefon/fax 021.316.96.08  e-mail: siar@siar.ro  www.siar.ro 
 

Colecțiile revistelor „RIA” și „Ingineria Automobilului” (editate de SIAR), pot fi consultate în cadrul Centrului de documentare al SIAR 

Secretar General SIAR: Prof. univ. dr. ing. Minu MITREA 
 

TEZE DE DOCTORAT - CERCETARE PREZENTARE LUCRĂRI 

http://www.ingineria-automobilului.ro/

