
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSUL NAȚIONAL STUDENȚESC 
„Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” 

 

Desfăşurarea Concursului Național Studențesc de Inginerie a 
Autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI”, în domeniul 
Ingineria autovehiculelor, disciplina „Dinamica autovehiculelor”, are 
loc sub patronajul Societăţii Inginerilor de Automobile din România - 
SIAR, cu sprijinul universităţilor care derulează studii superioare de 
licenţă şi masterat în domeniul ingineriei autovehiculelor, precum şi cu 
aportul agenţilor economici de profil. Competiția se dorește a fi o 
continuare/extindere a tradiţiei şcolii de ingineri de autovehicule în 
pregătirea viitorilor specialişti în domeniu, promovând în rândul 
studenţilor dorinţa de a realiza performanţă în studierea disciplinelor 
specifice domeniului ingineriei autovehiculelor și urmărind menţinerea 
unui învăţământ de calitate în acest domeniu.  
Etapa finală a concursului se organizează anual, la nivel național, în 
cadrul Congreselor Internaționale ale SIAR de Inginerie a 
Autovehiculelor, iar etapele locale sunt organizate de universitățile 
care au în desfășurare programe de studii în domeniul ingineriei 
autovehiculelor. Colectivul de coordonare la nivel național a 
concursului a fost publicat în Buletinul InfoSIAR nr. 108, iar comisiile 
etapelor locale sunt constituite anual și publicate în Buletinul 
InfoSIAR.  
Probele de concurs sunt concepute astfel încât, prin conținutul și 
gradul lor de complexitate, să fie surprinse noțiunile specifice dinamicii 
autovehiculelor, în conformitate cu tematica concursului. Studenții 
participanți la etapa finală a concursului național sunt stabiliți în urma 
competițiilor la nivel local. Aspecte cu privire la organizarea etapelor 
locale și a celei finale ale concursului și rezultatele obținute în cadrul 
acestora sunt publicate în Buletinul InfoSIAR. În cadrul concursului 
național sunt acordate premii individuale și pe echipe (clasamentul pe 
echipe fiind stabilit pe baza rezultatelor individuale). 
Dintre mijloacele de popularizare a competiției se amintesc: 
prezentarea directă în fața studenților, în sălile de curs și laboratoare 
(pe întreg parcursul disciplinei de Dinamica autovehiculelor); afișarea 
anunțului referitor la concurs la avizierele departamentelor de profil 
din cadrul universităților participante; indicarea surselor de informare 
referitoare la concurs (http://siar.ro/, Buletinul InfoSIAR). 
Abordarea tematicii specifice concursului, se poate realiza prin: 
analizarea comportamentului dinamic al autovehiculelor, sub o 
varietate de condiţii de deplasare și interpretarea proceselor dinamice 
ale acestora; soluţionarea anumitor situaţii de caz specifice dinamicii 
autovehiculelor; elaborarea/utilizarea modelelor dinamice şi 
matematice în studiul comportamentului dinamic al autovehiculelor; 
stabilirea condițiilor de echilibru ale roților de autovehicul din punct de 
vedere dinamic; descrierea fenomenelor fizice care stau la baza 
studiului din punct de vedere dinamic al autovehiculelor, în diferite 
condiții de deplasare; evaluarea influenței parametrilor principali ai 
autovehiculelor asupra comportamentului dinamic al acestora, în 
diferite situații de deplasare; stabilirea condiţiilor de autopropulsare și 
tracţiune ale autovehiculelor, sub efectul rezistenţelor care intervin la 
înaintare; evaluarea performanțelor autovehiculelor; evaluarea 
efectului încărcării dinamice a punţilor/roților; stabilirea condiţiilor de 
menţinere a stabilităţii și control a maniabilităţii etc. 
Competiția se vrea o contribuție la conștientizarea nevoii de 
formare/dezvoltare continuă profesională și personală a viitorilor 
specialişti în domeniul ingineriei autovehiculelor. 
 
Conf. dr. ing. Adrian TODORUȚ 
Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 
 
 
 
 
 

CONAT 2016 
International CONgress of Automotive and 

Transport Engineering 
26 – 29 Octombrie 2016, Brașov 

 

The 12th 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 
02.07.2016:    Final paper  
05.09.2015:    Notification of the final paper acceptance 
12.09.2016:    Draft Congress program 

Please, visit:  http://www.conat.ro/index.php/conat/2016 

 
 

5th International EV&HEV 2016 
– Electric and Hybrid Mobility 
Symposium  
03.11.2016, Pitești - România, 04.11.2016 Ruse - Bulgaria 
 
The 5th International EV&HEV 2016 – “Electric and Hybrid Mobility” 
Symposium is organized by University of Pitesti - Romania and University of 
Ruse – Bulgaria with the support from the „Society of Automotive Engineers 
of Romania“ - SIAR and the „Association to Promote the Electric Vehicles in 
Romania“ – AVER. The first edition, “EV & HEV 2012 - Electric and Hybrid 
Mobility” has been organized with the occasion of the “50 Years of Higher 
Education in Pitesti” Jubilee, on 1st November 2012. 
The 5th Symposium will take place on the 3rd November 2016 in the 
“Automotive Engineering” Research Center of Pitesti- Romania and on the 
4th November 2016 in Ruse-Bulgaria and will bring together specialists 
from the academia and industry with interest in the electric mobility in the 
two countries. The conference will address zonal issues regarding the 
opportunities of the electric propulsion, design and construction of the 
electric vehicles, charging equipment for the traction batteries, operating 
costs of the electric vehicles and the experience of some research teams in 
the field of electro-mobility and renewable energy. 
An exhibition will be organized on this occasion, to host electric and hybrid 
vehicles, (aftermarket vehicles, concepts, prototypes) and charging 
equipments from Romania and Bulgaria. 
Please see: www.upit.ro 
 
 
 
 
 
26 JUMV International Automotive Conference 
SCIENCE & MOTOR VEHICLES 2017 
19 – 20 Aprilie 2017, Belgrad, Serbia 
www.nmv2017.jumv.sb 
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COMPETIȚIA STUDENȚEASCĂ KART LOW COST,  
EDIȚIA A 6-A, 13.05.2016, TUNARI-BUCUREȘTI 
 

Care sunt coordonatele competiției? 
Vineri, 13 mai 2016, s-a derulat cea de-a șasea ediție a proiectului studențesc Kart Low 

Cost, proiect consacrat ca o competiție între diferite școli de ingineri în automobile și 
transporturi, la nivel internațional.  

A fost rândul Universității din Pitești să organizeze acest eveniment care s-a desfășurat pe 
singurul circuit outdoor din București, Tunari (AMCKart), mulțumită sprijinului necondiționat al 
partenerilor de la Renault Technologie Roumanie (RTR).  

Participanții au fost: Université de Bourgogne - ISAT de Nevers, cu un kart termic și unul 
electric, Universitatea din Pitești, cu două karturi termice și unul electric (cele doua instituții 
fiind competitori nelipsiți din 2011 și până acum), Universitatea din Craiova (implicată, acum, 
pentru prima dată în această competiție), cu două karturi termice și RTR, cu un kart termic.  

Ca de obicei, competiția a fost sprijinită și promovată de către SIAR. 
Cui se adresează competiția? 
Concursul, al cărui scop este concepția, proiectarea și fabricarea unui kart numit “low cost” 

de către echipe pluridisciplinare, este deschis oricărui student, viitor inginer pasionat de 
tehnica automobilului. O particularitate interesantă este aceea că studenții ce aparțin unei 
instituții de învățământ superior pot astfel să se asocieze cu alte instituții cu scopul de lărgire a 
domeniilor de competență. 

Care sunt obiectivele competiției? 
Printre obiective se enumeră pregătirea viitorilor ingineri în gestiunea proiectelor, 

dezvoltându-și astfel spiritul de lucru în echipă, repartizarea sarcinilor de lucru, respectarea 
unui buget, noțiuni de sinteză și de compromis ce rezultă din dezvoltarea unui caiet de sarcini.  

În ceea ce privește gestiunea concretă a unui proiect, studenții sunt familiarizați cu toate 
etapele de concepție, înțelegând problemele impuse de necesitatea ca fiecare piesă/reper să 
funcționeze într-un ansamblu cu compromisuri coerente, răspunzând totodată la un caiet de 
sarcini precis.  

Concursul încurajează inovația printr-un regulament tehnic care lasă o mare libertate de 
concepție și permite studenților să-și dezvolte ideile inovatoare. Respectarea termenelor, 
realizarea unui proiect cu un buget redus, dezvoltarea spiritului de competiție sunt cuvinte 
cheie și constituie provocările acestei competiții. 

Dincolo de dezvoltarea competențelor tehnice necesare derulării unui astfel de proiect, un 
alt obiectiv important este dezvoltarea unor abilități complementare necesare unei bune 
integrări pe piața muncii: comunicarea profesională/inter-relaționarea în interiorul și în 
exteriorul echipei. Acest lucru va permite creșterea potențialului de inovare prin intersectarea 
cunoștințelor fiecărui membru al echipei, relativ la fiecare domeniu de lucru. 

Nu în ultimul rând, proiectul studențesc oferă posibilitatea viitorilor ingineri participanți de a 
schimba puncte de vedere cu alte persoane de diferite naționalități cu scopul principal de a 
crea, astfel, un schimb cultural. 

 
Ce vehicul intră în competiție? 
Scopul concursului este de a construi un kart cât mai inovant din punct de vedere 

tehnologic, cu un buget de 2000 euro, pentru proiectul termic, respectiv 3500 euro, pentru cel 
electric. Concepția kartului este supusă constrângerilor menționate printr-un regulament tehnic 
precis. Cu kartul astfel construit se va participa într-o competiție sportivă pe un circuit adecvat. 

Ce implică evaluarea proiectului? 
Pentru a putea clasa concurenții se vor realiza mai multe etape: 

- evaluarea bugetului, 
- evaluarea soluțiilor tehnice utilizate și a designului caroseriei kartului, 
- participarea la probele dinamice pe circuit. 

Așadar, competiția este, înainte de toate, una inginerească, probele sportive având, mai 
ales, menirea de a demonstra că prototipul realizat este viabil.  

 

 



 Pentru descrierea sumară a probelor dinamice, participantul 
trebuie să realizeze teste libere de cunoaștere a circuitului și ulterior, 
de realizare a reglajelor corespunzătoare funcționării kartului. 
Urmează probele de calificare pe locurile grilei de start, aici, cel mai 
bun timp va fi alocat primului loc pe grilă. Cursa de sprint și cea de 
anduranță sunt probele în care se dovedește că proiectul studențesc 
concretizat practic prin crearea unui vehicul a fost realizat corect. 

În final, clasamentul general va desemna echipa învingătoare a 
campionatului KLC. 

Care ar putea fi evoluția pe viitor a proiectului? 
Mai întâi de toate, noi, reprezentanții Universității din Pitești, 

sperăm ca din ce în ce mai multe universități din România să intre în 
această competiție, care poate fi extrem de formativă pentru 
studenți. Ea este una din acțiunile prin care se poate implementa 
pedagogia prin proiecte (project-based learning). Totodată, de ce nu, 
sperăm în realizarea unui adevărat campionat de karturi „low cost” al 
Europei, câștigătorii fiind studenții noștri, viitoare persoane active pe 
piața muncii. Caracterul „low cost” este avantajul esențial, spre 
deosebire de foarte cunoscutele competiții Formula Student, 
EcoShell Marathon, MiniBaja etc.  

Care a fost clasamentul final al competiției? 
În această competiție s-a putut observa excelenta motivare a tuturor 

echipelor participante. În urma rezultatelor obținute pe parcursul probelor 
sportive, cât și în urma evaluărilor fiecărui proiect, din punct de vedere 
design și inovație tehnologică, studenții Universității din Pitești au câștigat 
primul loc la componenta termică și locul II la cea electrică. Cei 6 studenți 
francezi participanți au obținut locul I la componenta electrică. De remarcat 
faptul că echipa Universității din Craiova, care a participat pentru prima dată 
la această competiție, ocupând locul III în clasamentul general, a fost pe 
primul loc la cursa de anduranță a karturilor termice. Îi așteptăm și la 
următoarele ediții. Privitor la RTR, echipa sa a participat în afara concursului.  

Unde va fi organizată următoarea ediție  
Proiectul Kart Low Cost este un rezultat al colaborării Université de 

Bourgogne, ISAT de Nevers, France – Universitatea din Pitești, 
Departamentul Autovehicule și Transporturi, România. Convenția actuală 
a celor două instituții este organizarea alternantă: într-un an în România, 
în celălalt, în Franța. Așadar, următoarea întâlnire va fi organizată în luna 
mai 2017, în zona Nevers, Franța, pentru care profesorul Ernest 
GALINDO (coordonatorul echipei ISAT de Nevers și inițiatorul acestui 
proiect de succes) a lansat deja invitațiile de participare.  

Mulțumiri sponsorilor nostri! 
Renault Technologie Roumanie, Leoni Wiring Systems Pitești, 

Cogeme S&t Micești, Faurecia, Proeco Gas Pitești, AMAT Pitești, SIAR. 
 

Cătălin ZAHARIA (catalin.zaharia@upit.ro)  
Adrian CLENCI (adrian.clenci@upit.ro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Concursul național studențesc de inginerie a autovehiculelor ”Prof. ing. Constantin Ghiulai” 
Domeniul ”Dinamica autovehiculelor”  

Ediția a III-a 2016 
 
Ediția a III-a  - 2016 - a Concursului Național Studențesc de Inginerie a Autovehiculelor a demarat cu etapa locală  
organizată deja de câteva universități, astfel: 
 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA 
Data planificată pentru etapa locală: 18 mai 2016 
Comisia de concurs:  Prof. dr. ing. Nicolae BURNETE, Conf. dr. ing. Adrian TODORUȚ,  
   S.l. dr. ing. Nicolae CORDOȘ. S.l. dr. ing. Cristian COLDEA 
 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
Data planificată pentru etapa locală: 19 mai 2016 
Comisia de concurs: Prof. dr. ing. Tiberiu MACARIE, S.l. dr. ing. Helene ȘUSTER 
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIȘOARA 
Data planificată pentru etapa locală: 20 mai 2016 
Comisia de concurs: Conf. dr. ing. Liviu MIHON, As. dr. ing. Nicolae LONȚIȘ 
  
 

REFLECŢII ASUPRA CONCURSULUI NAŢIONAL STUDENŢESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR 
„Profesor universitar inginer Constantin GHIULAI” 

 
Încă din anul trei al studiilor universitare de licență, am fost entuziasmaţi în momentul în care am aflat de desfăşurarea acestui concurs de 
Dinamica Autovehiculelor, fiindcă materia este una de specialitate, dar mai ales datorită faptului că am prevăzut acest eveniment ca fiind o 
experienţă atât plăcută, cât şi utilă pentru dezvoltarea noastră. 
În primul rând, am dori să menţionăm faptul că suntem mulţumiţi în ceea ce priveşte organizarea concursului şi a activităţilor conexe, cum ar 
fi: cazarea, mesele, festivitatea de premiere etc.  
În legătură cu desfăşurarea propriu-zisă a concursului, ne-a impresionat modul în care s-au ales subiectele, maniera în care testele s-au 
secretizat şi, mai ales, procedura de corectare şi centralizare a rezultatelor, elemente care, cumulate, au eliminat orice dubiu legat de 
veridicitatea rezultatelor, aspect esenţial oricărei competiţii de acest nivel. 
Participând atât la faza locală, cât şi la cea naţională, apreciem tematica subiectelor ca fiind similară, iar gradul de dificultate al acestora ca 
fiind unul abordabil. Totuşi, am rămas cu impresia că unele cunoştinţe acumulate de-a lungul anului la disciplina "Dinamica Autovehiculelor" 
nu s-au regăsit printre subiectele primite la faza naţională, iar cele primite la faza locală au avut un grad de dificultate mai ridicat. 
Cu privire la evenimentele ce au avut loc după sfârşitul concursului, suntem bucuroşi că rezultatele noastre au fost recompensate. De 
asemenea, performanţa noastră a fost apreciată, fiind publicată pe site-ul universității, în Buletinul InfoSIAR, Universul Ingineresc şi chiar şi 
într-un ziar local, fapt care ne-a bucurat enorm. 
În concluzie, încurajăm studenţii pasionaţi de domeniul autovehiculelor rutiere să participe la evenimente de acest gen, nu doar fiindcă 
participarea şi rezultatele sunt recunoscute pe plan naţional, ci şi datorită faptului că aceste competiţii promovează legătura între oameni şi 
dezvoltarea acestora pe plan personal şi profesional. 
 
Paul L. VISUIAN 
Ionuț-Marinel MOLDOVAN 
Alexandru-Vasile G. DRAGOŞ  
Studenţi (IV AR) ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi 
Programul de studii / specializarea: Autovehicule Rutiere 
 

 
 
 
  
„Contribuții la studiul siguranței active a automobilelor” 
Autor: Ing. Marius-Gabriel Pătrășcan,  e-mail: marius.patrascan@gmail.com 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe FRĂȚILĂ, Universitatea 
Politehnica din București 

 
 
 
 
� 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  – Gerolf STROHMEIER 
• 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 „Romanian Journal of Automotive Engineering” și „Ingineria Automobilului”! 
• Accesați revistele  „Romanian Journal of Automotive Engineering” și „Ingineria Automobilului”  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 PREZENTARE LUCRĂRI 


