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ACTUAL

„INGINERIA

AUTOVEHICULELOR”
VERSUS
„INGINERIA MOBILITĂȚII”

Cu ceva timp în urmă FISITA (Fédération Internationale des Sociétés
d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile – la înființare în 1948, astăzi
încă International Federation of Automotive Enginnering Societies) și-a
propus extinderea domeniului și preocupărilor sale de la ingineria
autovehiculelor (automotive) către ingineria mobilității (mobility solutions).
FISITA se descrie astăzi astfel: „FISITA is the international membership
organisation that supports the automotive and mobility systems sector in its
quest to advance technological development. Having delivered against this
mission for every generation of engineers since 1948, we are uniquely
placed to promote excellence in mobility engineering and the development of
safe, sustainable and affordable mobility solutions.”
Iar sensul dezvoltării este accentuat, explicit, de acțiuni concrete, cum ar
fi extinderea ariei congresului EUROBRAKE – organizat anual de FISITA în
Europa (de altfel singurul congres zonal în responsabilitatea FISITA) și care,
inițial, era dedicat exclusiv ingineriei autovehiculelor – la o colecție adecvată
de sisteme de transport (rutier, aerian, cale ferată etc.): „Featuring more than
120 technical presentations and over 100 international exhibitors, EuroBrake
is the world’s largest dedicated braking conference and attracts engineers,
scientists and executives from the industries of passenger car, commercial
vehicle, rail, aerospace and the wider industrial fields (www.eurobrake.net)”.
Extinderea preocupărilor FISITA este completată de constituirea de noi
categorii de membri (Corporate Members) – unde găsim printre marile
companii ce au aderat la FISITA în ultima perioadă chiar și firme din
domeniul petrochimiei – evident cu activități legate de automobil (mase
plastice, combustibili etc.), de introducerea de secțiuni speciale în cadrul
manifestărilor FISITA („Propulsion of the Future” la FISITA Plus 2017 sau
„Artificial Intelligence”, „Biomechanics”, „Vehicle combat” la FISITA World
Automotive Congress) etc.
Cunoscând complexitatea diverselor categorii de sisteme de transport
deja asumate în conceptul „mobility solutions”(aerian, spațial (?!), rutier,
cale ferată – de ce nu s-ar putea subînțelege și naval?) se poate presupune
parcursul unei intenții de integrare „globală” a mediilor de cercetare,
învățământ universitar, industrial, comercial etc., din toate sectoarele
menționate.
Pare un drum lung de la FISITA din 1948 la cea de astăzi și, mai ales, la
cea care se prefigurează, în condițiile menținerii misiunii sale „To promote
knowledge sharing among stakeholders in a way that positively contributes
to the development of safe, sustainable and affordable mobility solutions and
helps guide the future direction of the global automotive engineering
profession”, dar într-o nouă viziune „Promoting excellence in mobility
engineering”.
Cât de realist este un asemenea demers ambițios? Ca proiect de
imagine, îl consider o reușită al echipei de management executiv a FISITA!
Oportunitatea și necesitatea unei asemenea dezvoltări vor fi însă,
probabil, judecate de timp!
(continuare în pag. 4)
Prof. dr. ing. Minu MITREA
Secretar General SIAR
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București

AMMA 2018
The XXIX-th SIAR International Automotive and
Transport Engineering Congress
as
th
AMMA 2018 - the IV „Automotive, Mobility,
Modeling and Alternative solutions” Congress
17 – 19 Octomber 2017, Cluj-Napoca, Romania
Congress

Subject: Automotive
Engineering and Environment

Engineering,

Mobility

Congress topics:
1. Advanced engineering, software and
simulation;
2. Cyber physical systems in automotive;
3. Green vehicle solutions;
4. Hybrid and electric vehicles;
5. Manufacturing technologies and
materials;
6. Powertrain and propulsion;
7. Road safety, traffic management
and transportation engineering.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați:

http://www.amma2018.ro

BulTrans 2018
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
on Aeronautics, Automotive
and Railway Engineering and Technologies
15 – 17 September 2018, Sozopol, Bulgaria
Universitatea Tehnică din Sofia organizează în perioada 15 – 17
Septembrie 2018 la Sozopol, Bulgaria, Conferința Științifică
Internațională în domeniul ingineriei transporturilor - BulTrans 2018.
Lucrările vor fi publicate în MATEC Web of Conferences.
Deadlines
20.07.2018: Submission of abstract
31.07.2018: Notification of acceptance
01.08.2018: Final paper
11.09.2018: Full text acceptance
Please, visit:
http://bultrans.org

KLC 2018
Challenge Kart Low Cost 2018, a 8-a ediție
Cea de-a 8-a ediție a concursului studențesc Kart Low Cost (KLC) s-a desfășurat în perioada 11-12
mai 2018 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Pe lângă competitorii obișnuiți (Université de
Bourgogne – Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) de Nevers, Universitatea din
Pitești, ambele din 2011; Universitatea din Craiova din 2016; Universitatea „Politehnica” din București din
2017), în 2018 universitatea gazdă a participat cu o echipă pe componenta de propulsie termică a KLC.
Înainte de toate, KLC este o competiție de proiecte de inginerie, ca urmare a faptului că studenții
participanți concurează cu kart-uri la a căror dezvoltare au contribuit esențial (concepție, proiectare,
execuție). De aceea, Challenge KLC se desfășoară în două etape: prezentarea proiectelor tehnice în
prima zi a concursului; derularea probelor sportive în cea de-a doua zi a concursului. La prima etapă au
participat 12 echipe (9 proiecte de kart-uri propulsate de motoare termice și 3 proiecte de kart-uri cu
propulsie electrică), respectiv 64 de studenți îndrumați de 11 profesori coordonatori. Cea de-a doua
etapă a cuprins probele sportive destinate testării viabilității proiectelor tehnice dezvoltate: calificările
pentru poziționarea pe grila de start, probele de sprint, anduranță și slalom.

Susținerea proiectelor tehnice

Istoricul Challenge KLC

Probe sportive

Clasamentul final, realizat prin cumularea punctajelor obținute de studenți pe parcursul celor două zile de concurs, a consemnat:
Componenta Propulsie Termică:
Componenta Propulsie Electrică
Locul I - Universitatea din Pitești
Locul I - Université de Bourgogne, ISAT de Never
Locul II - Universitatea din Craiova
Locul II - Universitatea din Craiova
Locul III - Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Ediția din luna mai 2019, va fi organizată tot în România de Universitatea din Craiova (pentru prima dată).
Intenția comitetului franco-român de organizare al Challenge KLC este ca ediția din 2020 să se desfășoare în
Franța, la Castellet, adică acolo unde anul acesta a revenit Marele Premiu de F1 al Franței după o absență de 10 ani.
Detalii: http://siar.ro/siar-junior/

Concursul Internațional Studențesc de Inginerie a Autovehiculelor
”Prof. univ. ing. Constantin Ghiulai”
2018
Secțiunea”Dinamica autovehiculelor” – Ediția a V-a
Secțiunea „Automotive CAD” – CATIA V5 – Ediția a II-a
Ediția din 2018 a Concursului Internațional Studențesc de Inginerie a Autovehiculelor a înregistrat deja primele
rezultate în cadrul etapei locale (pe universitate), astfel:
a)
Secțiunea „DINAMICA AUTOVEHICULELOR”
Universitatea din Oradea
Data organizării etapei locale a concursului: 17.05.2018
Comisia coordonatoare a concursului:
Prof. dr. ing. Alexandru RUS,
Prof. dr. ing. Vasile BLAGA
S.l. dr. ing. Horia BELEȘ,
Asist. dr. ing. Bogdan ȚONEA
Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți:
Locul I – Attila-Mark TOTH
Locul II – Alin-Ioan HEBRISTYAN
Locul III – Dorin-Sebastian PUI
Mențiuni :
– Ovidiu-Cosmin MERJE
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Data organizării etapei locale a concursului: 31.05.2018
Comisia coordonatoare a concursului:
Conf. dr. ing. Adrian TODORUȚ,
Ș.l. dr. ing. Nicolae CORDOȘ
S.l. dr. ing.Cristian COLDEA
Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți:
Locul I – Corneliu-Adrian MĂGHERUȘAN
Locul II – Richard-János BALINT
Locul III – Robert-George IAMANDII
Mențiuni :
– Csongor MAGYARI
– Adrian-Traian CÎMPEAN
– Iulian-Constantin TOADER
– Daniel MUNTEAN
– Cătălin-Daniel SABOU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Data organizării etapei locale a concursului: 29.05.2018
Comisia coordonatoare a concursului:
Prof. dr. ing. Dan SCARPETE, Conf. dr. ing. Mugurel BURCIU
Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți:
Locul I – Nicolae-Cosmin CHIRIAC
Locul II – Marius Daniel PEIU
Locul III – Robert-Mădălin CHIVU
b)
Secțiunea „AUTOMOTIVE CAD – CATIA V5”
Universitatea Politehnica din Timișoara
Data organizării etapei locale a concursului: 14.05.2018
Comisia coordonatoare a concursului:
Prof. dr. ing. Dorin LELEA,
S.l. dr. ing. Gavrilă TRIF-TORDAI
Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți:
Locul I – Adriana-Marilena ȘIMON
Locul II – Claudiu-Nicolae HÎNCU
Locul III – Narcis ONOFREI
Mențiuni :
– Patrik CHITICARIU-NEDA
– Silviu-Sebastian BRÎNDUȘE
– Claudiu GROZĂVESCU
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Data organizării etapei locale a concursului: 15.05.2018
Comisia coordonatoare a concursului:
S.l. dr. ing. Emilian BORZA,
Ș.l. dr. ing. Dan MOLDOVANU
S.l. dr. ing.Cristian COLDEA
Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți:
Locul I – Vlad CIOTACHIEV
Locul II – Thomas Imre Cyrille BUIDIN
Locul III – Ștefan MĂRGINEAN
Mențiuni :
– Răzvan - Adrian FÎLDAN
– George COROIU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Data organizării etapei locale a concursului: 24.05.2018
Comisia coordonatoare a concursului:
Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU,
Prof. dr. ing. Laurenția ANDREI
Conf. dr. ing. Virgil TEODOR,
Conf. dr. ing. Constantin GEORGESCU
Au fost declarați câștigători ai etapei locale următorii studenți:
Locul I – Silviu-Cătălin PANAIT
Locul II – Alexandru PRICOPE
– Nicolae-Cosmin CHIRIAC
Locul III – Julien DIACONU
Mențiuni :
– Nicușor ISTRATE NĂSTASE
– Daniel Marius TĂRBUC

„INGINERIA

AUTOVEHICULELOR”
VERSUS
„INGINERIA MOBILITĂȚII”

(continuare din pag.1)
La aceste tendințe ale FISITA de extindere în domenii care exced
ariei clasice de inginerie a autovehiculelor (poate folosind modelul
SAE International), putem asocia dezvoltarea pe care SIAR o
manifestă de mai mulți ani, asumându-și ca arie de preocupare
„ingineria autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere”.
Acțiunile SIAR, fără a avea o amploare însemnată, au marcat
totuși pași vizibili. De la discuții privind competențele asigurate
absolventului programelor de studii din domeniul „Ingineria
autovehiculelor”, la includerea în cadrul Congreselor anuale ale SIAR
a unor secțiuni dedicate transporturilor și securității rutiere, la
publicarea în revistele SIAR a unor lucrări cu subiecte din domeniul
transporturilor rutiere sau analiza și expertiza evenimentelor rutiere, la
admiterea în cadrul SIAR a specialiștilor ne-automobiliști, dar cu
preocupări legate de ingineria autovehiculelor (mecanică, tehnologie,
transporturi, știința materialelor etc.), completând astfel cadrul
competențelor, discuțiilor și acțiunilor viitoare de dezvoltare.
În această acțiune de implicare pe multiple direcții în domeniul
„ingineriei autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere” se
înscrie și inițiativa de analiză și clarificare/definire a competențelor
absolvenților programului de studii „Ingineria Transporturilor și a
Traficului” din domeniul „Ingineria Transporturilor”.

Existența a două concepții în derularea acestui program de
studii poate crea confuzii la o primă vedere, o privire mai atentă
permițând însă înțelegerea situației și asigurând premisele unei
evoluții ulterioare convenabile atât instituțiilor interesate, cât și
absolvenților și agenților economici din domeniu.
Astfel, consider că ar fi binevenită o anumită delimitare și
aprofundare a problemelor transporturilor, traficului și siguranței rutiere
în cadrul unui program de studii universitare de licență care să furnizeze
un „inginer de transporturi rutiere” (ce a parcurs și discipline specifice:
teoria grafurilor, teoria firelor de așteptare, căi de rulare rutiere,
accidentologie și securitate rutieră etc.).
Evident, asumarea unui asemenea demers ar presupune
parcurgerea unor proceduri administrative destul de întortocheate,
un orizont de aplicare de 2-4 ani până la aprobarea de către
instituțiile abilitate, inclusiv apariția unei hotărâri de guvern, dar
efectele ar fi benefice pentru toți actorii implicați: administrație,
universități, firme de transport rutier și, mai ales, absolvenți.
SIAR asigură deja cadrul necesar pentru dezbatere și acțiune
prin constituirea încă din 2017 a „Alianței Academice în domeniile
Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor – ALIAT”.
Dar, pentru a obține rezultate pe măsura așteptărilor e nevoie
de o acțiune comună, unitară, a entităților interesate.
Discuțiile preliminare purtate în cadrul consfătuirilor ALIAT ce au
avut loc la Craiova și Cluj-Napoca ne permit să fim optimiști și să
sperăm că vom atinge un asemenea obiectiv într-un termen rezonabil!
Poate că ritmul ar trebui accelerat!
Prof. dr. ing. Minu MITREA, Secretar General SIAR

ACORDARE TITLU DOCTOR HONORIS CAUSA
Senatul Universității Ovidius din Constanța, în
ședința solemnă desfășurată în data de 25 mai 2018,
în semn de recunoaștere a meritelor deosebite în
dezvoltarea domeniul ingineriei autovehiculelor, a
decernat titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA
domnului prof. univ. dr. ing. Cornel STAN.
În cadrul ceremoniei domnului profesor i-a fost
înmânată și o Diplomă de onoare din partea
Ministerului Cercetării și Inovării pentru calitățile sale
de dascăl, inginer, cercetător și inovator.
După decernarea titlului, Profesorul DHC Cornel STAN
a prezentat promoției 2018 a programului de studii
„Autovehicule Rutiere”, conferința „Automobilele și
sistemele de propulsie ale viitorului“.
Multe felicitări și urări de succes domnului profesor!

TEZE DE DOCTORAT - CERCETARE
15.05.2018
Drd. ing. Dragoș Sorin DIMA
Cercetări privind dezvoltarea unor metode de analiză și
reconstrucție a accidentelor rutiere
Conducător științific:
Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU
Universitatea „Transilvania” din Brașov

15.06.2018
Drd. ing. Lucian Eugen RAD
Cercetări privind calculul, testarea și optimizarea
constructivă a componentelor din materiale compozite pentru
coloana de direcție a autovehiculului
Conducător științific:
Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU
Universitatea „Transilvania” din Brașov

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

•
•
•
•
•

AVL România – Manager general – Gerolf STROHMEIER
Magic Engineering – Manager general – Benone COSTEA
Registrul Auto Român – RAR – Director general – George-Adrian DINCĂ
Renault Technologie Roumanie – Director general – Alexander SIMIONESCU
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR – Secretar General – Radu DINESCU

IMPORTANT
Contribuiți la realizarea Buletinului Info SIAR trimițînd informații din activitatea dvs.
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, 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

