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ADUNAREA GENERALĂ A SIAR
25 Noiembrie 2015, București
În ziua de 25.11.2015, în spațiul primitor al noii biblioteci a Universității
Politehnica din București, a avut loc Adunarea Generală a SIAR la
care au participat delegații structurilor teritoriale, inclusiv de la
Chișinău, din Republica Moldova. Lucrările Adunării Generale au fost
conduse de Președintele SIAR – dl. conf. dr. ing. Adrian CLENCI.
Ordinea de zi propusă și aprobată a cuprins următoarele:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al SIAR pentru
perioada octombrie 2014 - octombrie 2015
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru
anul 2014
3. Prezentarea și aprobarea Situației financiare a SIAR pentru anul
2014 și a execuției financiare pe 9 luni în 2015
4. Aprobarea proiectului de buget al SIAR pentru anul 2016
5. Aprobarea organizării Congresului Internațional al SIAR în anul
2016 de către Departamentul de Autovehicule și Transporturi din
cadrul Universității Transilvania din Brașov și în anul 2017 de
către Universitatea din Pitești
6. Analiza activității structurilor teritoriale ale SIAR și adoptarea de
măsuri organizatorice adecvate
7. Diverse:
•
analiza situației membrilor SIAR din structurile teritoriale
•
analiza oportunității modificării Statutului SIAR la AG 2016
•
stabilirea datei Adunării Generale pentru alegeri în 2016
•
aprobarea atribuirii calității de „Membru SIAR Senior”
•
alte probleme.
Ordinea de zi și toate documentele supuse spre analiză, discuții și
aprobare de către Președintele SIAR au fost expediate participanților
la convocarea Adunării Generale. Documentele menționate au fost
aprobate de Adunarea Generală cu unanimitate de voturi. S-a aprobat
propunerea de acordare a responsabilității organizării Congresului
Internațional al SIAR din anul 2016 de către Departamentul de
Autovehicule și Transporturi din cadrul Universității Transilvania din
Brașov și în anul 2017 de către Universitatea din Pitești. Analiza
activității structurilor teritoriale ale SIAR a condus la ideea nevoii de
intensificare a activității acestora, inclusiv prin cuprinderea în rândul
membrilor SIAR în mai mare măsură a studenților, masteranzilor și a
tuturor doctoranzilor. Președintele SIAR a propus ca membrii societății
să analizeze Statutul SIAR și să sugereze până la 30.05.2016
modificări sau îmbunătățiri ale acestuia, urmând ca toate să fie
prezentate spre dezbatere și adoptare Adunării Generale. S-a hotărât
ca data Adunării Generale a SIAR din anul 2016 pentru alegeri să fie
stabilită de Biroul executiv și comunicat din timp structurilor teritoriale.
S-a propus și s-a aprobat în unanimitate de voturi acordarea calității
de „Membru SIAR Senior” următoarelor persoane:
- conf. dr. ing. Vitalie SCALNÎI – Universitatea Tehnică a Moldovei
- prof. dr. ing. Tiberiu MACARIE – Universitatea din Pitești
- prof. dr. ing. Radu RACOTĂ – Universitatea din Pitești
Luând act de propunerea președintelui secției teritoriale din cadrul
Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău – dl. conf. dr. ing. Victor
CEBAN și informarea prezentată de Secretarul General al SIAR,
Adunarea Generala a hotărât cu unanimitate de voturi constituirea
sectiei SIAR din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova din
Chișinău, cu 23 de membri, si alegerea reprezentantului acestei sectii
ca membru invitat al Consiliului Director al SIAR, in persoana d-lui
conf. dr. ing. Dumitru NOVOROJDIN – directorul Departamentului de
Ingineria Transportului Auto și Tractoare din aceasta universitate.
Prof. univ. dr. ing. Minu MITREA
Secretar General SIAR

CONAT 2016
International CONgress of Automotive and
Transport Engineering
26 – 29 Octombrie 2016, Brașov
h

the 12t edition of the CONAT Congress
the International Congress of SIAR
Congress Subject: Automotive Vehicles and Future Technologies
Topics:
•
•
•
•
•
•
•

Innovative Solutions for Motor Vehicles
Automotive and Environment
Advanced Transport Systems and Road Traffic
Advanced Engineering Methods
Heavy and Special Vehicles
New Materials, Manufacturing Technologies
Accident Research and Analysis
Deadlines
20.03.2016: Submission of abstract
30.04.2016: Notification of acceptance
02.07.2016: Final paper
09.09.2016: Draft Congress program
Please, visit:
http://www.conat.ro/index.php/conat/2016

COFRET '16
29-30 iunie 2016, București
Universitatea Politehnica din București organizează a opta ediție a
simpozionului COFRET '16, manifestare științifică patronată de
SIAR, SIA Franța, Société Française de Thermique (SFT),
Societatea Română a Termotehnicienilor (SRT).
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați:
http://www.mecanica.pub.ro/index.php/cercetare/cofret2016

th

THE 7 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCED CONCEPTS IN MECHANICAL ENGINEERING

ACME 2016
09 – 10 iunie 2016, Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează a șaptea
ediție a conferinței internaționale ACMA 2016.
Topics:
- Machine Design. Tribology. Materials and Surface Engineering
- Mechatronics. CAD. Mechanical Vibrations
- Theory of Mechanisms and Machinery. Robotics
- Mechanics of Deformable Bodies
- Automotives. Engine and Transmission. Road Safety
- Applied Thermodynamics, Heat Transfer, and Renewable Energy.
Thermal Systems
- Technologies in Agriculture and Food Processing
Vă rugăm să accesați:
http://www.mectuiasi.ro/acme2016/index.html

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV – ACTIVITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE STUDENȚEȘTI
Continuând tradiția puternică a conectării activităților de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare-aplicare industrială, studenții, masteranzii și doctoranzii
din domeniile „Ingineriei Autovehiculelor” și „Ingineriei Transporturilor” îndrumați de o manieră competitiv- participativă de cadrele didactice de specialitate au
conceput și derulat numeroase proiecte interesante, unele în cadrul Centrului de cercetare Produse High-Tech pentru Autovehicule al Institutului de Cercetare
Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov. Imaginile următoare sunt edificatoare asupra diversității, actualității și profunzimii subiectelor abordate!

Alte imagini din activitatea tinerilor cercetători și studenți din Universitatea Transilvania din Brașov.

IPAR - Inițiativa Pasionaților de Autovehicule Rutiere
organizează „ZIUA CARIEREI” pentru studenții din UPB
Studenții din cadrul Universității Politehnica din București pasionați de autovehiculele rutiere continuă seria de activități de
conectare la realitatea industriei românești de profil prin organizarea de diverse activități: vizite tematice, întâlniri cu
reprezentanți ai unor firme, dezbateri pe teme profesionale etc.
Cu sprijin de la unele firme din domeniu, dar mai ales cu mult entuziasm și (cum singuri se definesc) pasiune, în ziua de 4
martie 2016 vor organiza în Universitatea Politehnica din București „Ziua carierei” dedicată studenților de la specializările din
domeniul „Ingineriei autovehiculelor”. Activitățile se vor desfășura între orele 9 - 14 la etajul 3 din noua bibliotecă a UPB.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați www.ipar.ro!

Odată cu sosirea zilelor de Mărțișor, urăm tuturor colegelor noastre
o primăvară frumoasă și plină de bucurii!

TEZE DE ABILITARE
„Contribuții teoretice și experimentale privind analiza și îmbunătățirea
siguranței pietonilor și a ocupanților unui autoturism”
Autor: Prof. univ. dr. ing. Adrian ȘOICA, Universitatea „Transilvania” din Brașov
e-mail: a.soica@unitbv.ro
Domeniul: Ingineria autovehiculelor

PREZENTARE LUCRĂRI
 Dicționar explicativ pentru știință și tehnologie.
Autovehicule rutiere
Autori: Gheorghe Frăţilă, Cristian Andreescu, Cornel Vladu,
Raluca Moisescu, Cornelia Stan, Marius Toma, Gabriel Cristea

Editura: AGIR, 2015
ISBN: 978-973-720-590-2

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

