
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ASUPRA ÎMBUNĂTĂȚIRII PROGRAMELOR DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ DIN DOMENIUL  
„INGINERIA AUTOVEHICULELOR” 

 

Actualizarea standardelor ARACIS de evaluare externă a 
calității academice a programelor de studii universitare de 
licență din domeniul „Ingineria autovehiculelor” la sfârșitul 
anului 2016 a permis celor interesați o analiză a elementelor 
care definesc competențele absolventului studiilor universitare 
de licență din domeniul „Ingineria autovehiculelor”, a concepției 
ce stă la baza proiectării planurilor de învățământ, a adecvării 
acestora la satisfacerea cerințele rezultate din fișele posturilor 
primelor locuri de muncă ocupate de către absolvenți. 
Prelucrarea pe care am realizat-o în vara anului 2016 a tuturor 
planurilor de învățământ (licență) din domeniul „Ingineria 
autovehiculelor” (situație centralizatoare transmisă, de altfel,  în 
rețeaua SIAR) poate  constitui punctul de plecare pentru o 
discuție serioasă. Discuție ce ar trebui să facă trimitere și la 
informațiile incluse la nivel național și de către fiecare 
universitate în parte în Registrul Național al Calificărilor din 
Învățământul Superior – RNCSIS. Descrierea explicită a 
competențelor absolvenților (construirea unui „model al 
absolventului”) din domeniul nostru de interes constituie un 
ghid cu rol coercitiv in anumite privințe – plecând de la ideea 
că absolvenții aceleeași specializări vor avea competențe 
(proiectate) în cea mai mare parte identice. O temelie 
sănătoasă permite realizarea unei construcții profesionale 
solide, rolul disciplinelor fundamentale fiind evident. 
Disciplinele din domeniu au rol determinant în particularizarea/ 
definirea domeniului de studii. La o sumară trecere în revistă 
vom constata că doar două discipline – „Dinamica 
autovehiculelor” și „Bazele ingineriei autovehiculelor” – sunt 
specifice „Ingineriei autovehiculelor”, toate celelalte fiind în 
esență discipline comune cu domeniul de inginerie mecanică 
din care de altfel „Ingineria autovehiculelor” s-a desprins.  
Accentuarea specificului domeniului „Ingineria autovehiculelor” 
și o diferențiere mai mare față de alte domenii s-ar putea 
realiza prin introducerea în lista disciplinelor din domeniu a 
unor discipline care sunt prezente în toate planurile de 
învățământ la capitolul „discipline de specialitate”. Au existat 
propuneri de introducere în rândul disciplinelor de domeniu și a 
altor discipline precum: „Încercarea autovehiculelor”,  
„Mecatronica autovehiculelor”, „Fiabilitatea autovehicuelor”, 
„Motoare cu ardere internă – procese și caracteristici”, 
„Software pentru ingineria autovehiculelor” etc. Termenul scurt 
și imposibilitatea unui dialog amplu pe această temă au condus 
la o soluție minimală. Consider însă că problema consolidării 
domeniului de studii rămâne pe agendă. În aceeași măsură, o 
revizuire atentă a planurilor de învățământ este necesară.  
Sper că aspectele menționate vor rămâne în atenția colegilor  
cu responsabilități pe această temă, iar în perioada următoare 
vor exista și acțiuni concrete de îmbunătățire.  
Să auzim de bine! 
Prof. dr. ing. Minu MITREA 
Secretar General SIAR 

 
 
 
 
 
 

 
CAR 2017 

International Congress of Automotive and 
Transport Engineering 

 

2 – 4 November 2017, Pitești, Romania 
 

The 11t
h
 edition of the CAR Congress 

The International Congress of SIAR 
  

Congress Subject: Mobility Engineering  and Environment  
 
Please, visit:         http://www.car2017.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15th EAEC European Automotive Congress 
3–5 October 2017, Madrid, Spain 

  
Key dates: 
January 31st, 2017 - Abstracts reception final date 
February 21st, 2017 - Authors election 
May 30th, 2017 - Final papers submission 
Pentru detalii privind Congresul EAEC 2017 accesați: 

http://www.eaec2017.org/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

WCX™ 18: SAE World Congress Experience 
April 10-12, 2018, Detroit, Michigan, USA 

 
Pentru relații suplimentare vă rog să accesați: 

http://wcx17.org/ 
http://www.sae.org/events/automotive/ 
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ACT CONSTITUTIV 
al Alianței Academice în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor – ALIAT 

 

Noi,  subsemnații, întruniți astăzi, 27 ianuarie 2017, la Universitatea din Craiova, reprezentând domeniile Ingineria Autovehiculelor și/sau 
Ingineria Transporturilor în universitățile în care există structuri ale Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR), 

DECIDEM 
constituirea Alianței Academice în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor (ALIAT) în cadrul Societății 
Inginerilor de Automobile din România (SIAR), ca entitate compusă din reprezentanți ai departamentelor și programelor de studii 
semnatare, cu următoarele obiective principale: 
1. conjugarea eforturilor structurilor reprezentate de semnatari, având ca scop dezvoltarea învățământului universitar în domeniile 

Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor și amplificarea impactului acestuia asupra mediului socio-economic; 
2. formularea unor puncte de vedere comune, unitare, asupra proiectării, dezvoltării și desfășurării programelor de studii universitare în 

domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor; 
3. concertarea demersurilor adresate instituțiilor naționale și/sau locale în vederea ameliorării funcționării învățământului universitar în 

domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor ; 
4. încurajarea și sprijinirea colaborării în cadrul proiectelor de cercetare științifică și promovarea rezultatelor cercetării științifice 

universitare naționale în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor; 
5. dezvoltarea și promovarea unor inițiative pentru mobilități studențești și ale cadrelor didactice universitare; 
6. conlucrarea și acțiunea comună în vederea realizării și dezvoltării unui cadru instituțional echitabil, relevant și coerent de admitere și 

promovare în profesia universitară prin definirea și promovarea elementelor specifice carierei universitare; 
7. sensibilizarea opiniei publice cu privire la mizele actuale ale domeniilor Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor; 
8. implicarea studenților și a reprezentanților pieței muncii, ca furnizori de feedback, în acțiunile alianței.  
 Principii de bază în funcționarea Alianței Academice în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Transporturilor (ALIAT) în cadrul 
Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR): 
1. ALIAT nu este persoană juridică și se constituie ca structură specifică în SIAR pentru promovarea intereselor membrilor săi din 

universități, cu respectarea statutului, structurilor și funcționării SIAR; 
2. ALIAT nu se substituie structurilor universitare ai căror reprezentanți aderă la prezentul act; 
3. ALIAT este un organism consultativ; hotărârile ALIAT se adoptă numai prin consens și au rol de recomandare; 
4. ALIAT este structură a SIAR deschisă, alte structuri universitare cu programe de studii acreditate în domeniile Ingineria Autovehiculelor 

și Ingineria Transporturilor putând adera ulterior, pe baza unei cereri adresate în scris conducerii SIAR de către cei îndreptățiți; 
5. ALIAT poate adopta hotărâri folosind comunicarea electronică; 
6. ALIAT poate folosi resursele logistice ale SIAR în concordanță cu reglementările legale și hotărârile organelor de conducere ale SIAR; 
7. lucrările ALIAT sunt moderate de Președintele SIAR și se convoacă de acesta sau de oricare alt membru. 

  

Semnatari (în ordine alfabetică) 

Titlu 
Prenume NUME 

Funcția/Funcții 
Reprezentant al  

Departament, 
Facultate, Universitate 

Obs. 

Prof. univ. dr. ing. 
Nicolae BURNETE 

Președinte al Senatului UTCN, 
Vicepreședinte SIAR 

Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi, 
Facultatea de Mecanică, 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA 

 

Prof. univ. dr. ing. 
 Alexandru BOROIU Responsabil program studii ITT 

Departamentul Autovehicule și Transporturi, 
Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 

UNIVERSITATEA din PITEȘTI 

 

Conf. univ. dr. ing. 
Adrian CLENCI 

Director de departament, 
Președinte SIAR 

Departamentul Autovehicule și Transporturi, 
Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 

UNIVERSITATEA din PITEȘTI 

 

Prof. univ. dr. ing. 
Nicolae DUMITRU Decan Facultatea de Mecanică, 

UNIVERSITATEA din CRAIOVA 

 

Conf. univ. dr. ing. 
Dănuț GROSU Director de departament 

Departamentul de Autovehicule Militare și Transporturi, 
Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, 

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ din BUCUREȘTI 

 

Conf. univ. dr. ing. 
Daniel IOZSA * Director de departament 

Departamentul Autovehicule Rutiere, 
Facultatea de Transporturi, 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREȘTI 

 

Prof. univ. dr. ing. 
Nicolae ISPAS Director de departament 

Departamentul Autovehicule și Transporturi, 
Facultatea de Inginerie Mecanică, 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV 

 

Conf. univ. dr. ing. 
Liviu MIHON Vicepreședinte SIAR Departamentul de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi, 

Facultatea de Mecanică, UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 
 

Conf. univ. dr. ing. 
Tudor MITRAN Delegat 

Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule 
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică 

UNIVERSITATEA din ORADEA 

 

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

Departamentul de Autovehicule Militare și Transporturi, 
Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, 

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ din BUCUREȘTI 

 

Prof. univ. dr. ing.  
Viorel NICOLAE 

Prorector UPIT 
Responsabil program studii AR 

Departamentul Autovehicule și Transporturi, 
Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 

UNIVERSITATEA din PITEȘTI 

 

Prof. univ. dr. ing. 
Victor OȚĂT Vicepreședinte SIAR 

Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială, 
Facultatea de Mecanică, 

UNIVERSITATEA din CRAIOVA 

 

Prof. univ. dr. ing. 
Edward RAKOȘI Director de departament 

Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere, 
Facultatea de Mecanică, 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" din IAȘI 

 

*semnează numai pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor 
 

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 
 


