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 În perioada 28.10 – 30.10.2021, pe durata Congresului Internațional de Inginerie a 
Autovehiculelor și Transporturilor Rutiere AITS 2021, organizat de către Societatea Inginerilor de 
Automobile din România la Universitatea din Craiova, au avut loc fazele finale ale Concursului 
internațional studențesc de inginerie a  autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin Ghiulai” la 
secțiunile ”Dinamica autovehiculelor” și „Automotive CAD – CATIA” organizat, de asemenea, de SIAR. 
 La faza finală a celei de a șaptea ediții a secțiunii „Dinamica autovehiculelor” a concursului au 
participat 9 studenți reprezentând 2 universități: Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău şi 
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.  

Anterior, în aceste universități au fost organizate cu un succes deosebit competiții în cadrul fazei 
locale (pe universitate) a concursului la care au participat studenți la programele de studii universitate 
din domeniul ”Ingineria autovehiculelor”. Câștigătorii concursurilor organizate în fiecare universitate au 
constituit echipele delegate pentru participarea la faza națională. 

Pe baza rezultatelor obținute la faza finala a probelor de concurs au fost acordate următoarele 
premii: 

- Premiul I: 
 – Mihai Laurențiu ZARIA – Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București 

- Premiul II: 
 – Nicolae Alexandru PĂTROESCU – Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București 

- Premiul III: 
  – Daniel CREȚU – Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău  

 Concursul a avut la bază tematica și bibliografia elaborate de un grup de cadre didactice de 
specialitate, precum și un regulament de organizare aprobat la nivel național, valabile la edițiile 
anterioare ale concursului..  
 Comisia națională de concurs a fost constituită din Conf. univ. dr. ing. Victor CEBAN – 
Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, coordonator național, S.l. dr. ing. Ramona – Monica 
STOICA – Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, Lector univ. Igor ROTARU – 
Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, coordonator tehnic, Prof. dr. ing. Minu MITREA – 
Secretar general SIAR (inițiator). Toți studenții participanți au primit Diplome de merit pentru rezultatele 
deosebite obținute la concurs. 
 Toți studenții participanți au primit Diplome de merit pentru rezultatele deosebite obținute la concurs. 

Departamentul de Transporturi  din Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 
a Universității Tehnice a Moldovei din Chişinău a asigurat suportul logistic necesar concursului. 
 Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR va organiza următoarea ediție a 
Concursului internațional studențesc de inginerie a  autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin Ghiulai”, 
cu secțiunile ”Dinamica autovehiculelor” și „Automotive CAD – CATIA”, în perioada 28.10 – 30.10.2022, 
simultan cu al XXXII-lea Congres Internațional al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor și Transporturilor 
găzduit de Universitatea Politehnica din Timişoara  - EAEC – MVT 2022. 
 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați http://siar.ro/siar-junior/ 
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