
5

ISSN 1842 – 4074 Ingineria  automobilului    Nr. 60 / septembrie 2021

Craiova este de mult timp, prin edificii industriale și oameni, 
un reper al domeniului autovehiculelor rutiere din România. 
Cele două universuri, tehnic și uman, sunt intercondiționate 
benefic, în timp, de generații de ingineri, specialiști și 

universitari, care și-au împletit pasiunile indiferent că erau fabricanți de 
tractoare, automobile, locomotive sau avioane. În contextul tradiției și 
evoluției tehnice, pentru arealul automobilelor la nivel regional și național 
un membru marcant a fost prof. univ. dr. ing. Victor Oțăt, plecat prea 
devreme dintre noi în data de 16 iulie 2021.
Născut în 16 iunie 1955 în Novacii Gorjului, urmează cu succes gimnaziul și 
liceul în localitate și atras fiind de mirajul automobilului, parcurge studiile 
universitare în cadrul Politehnicii bucureștene, unde absolvă specializarea 
Autovehicule Rutiere, beneficiind de dublă repartiție. Integrat pe perioada stagi-
aturii în tinerele colective de specialiști, care dezvoltau la acea vreme cea mai 
modernă uzină românească de automobile, „Oltcitul”, inginerul Victor Oțăt își 
face debutul în profesie în 1982 în Cetatea Băniei, unde rădăcinile îl vor chema 
după un deceniu. Se întoarce în 1983 la Institutul Politehnic din București unde 
va activa ca inginer și asistent universitar la Facultatea de Transporturi. 
În consonanță cu transformările vremii, în spațiul academic craiovean, 
comunitatea Facultății de Mecanică coordonată de profesorul de geniu 
Mihai Buculei își îndeplinește dezideratul și începând cu ianuarie 1990 
se pun bazele specializării de Autovehicule Rutiere, specializare care 
avea nevoie de un vector, iar politehnistul Victor Oțăt răspunde prezent 
începând cu septembrie 1990.
Definind spiritul și activitatea pentru cele trei decenii craiovene, colegul 
și profesorul nostru a reprezentat „un suflu automobilistic” consacrat 
prin implicări exhaustive, de la membru fondator la vicepreședinte al 
Societății Inginerilor de Autovehicule din România, de la cadru didactic 
la director al  Departamentului de Autovehicule Rutiere și Mașini și 
Instalații Agricole (2000-2008), de la expert la prodecan la Facultății de 
Mecanică (2008-2012), de la colaborări cu industria de profil (Oltcit, 
Dacia, Daewoo, RTR etc) la implicarea în mobilități internaționale.  
Arc peste timp, sub coordonarea prof. univ. dr. ing. emerit Mihai Buculei 
(1942-1998) dezvoltă cercetări legate de ”Contribuţii la studiul vibraţi-
ilor plăcilor subţiri cu aplicaţii la caroseriile de autovehicule” și susține în 
1998 teza de doctorat sub îndrumarea prof univ. dr. ing. Nicolae Pandrea 
la  Universitatea din Pitești. Cariera didactică s-a focusat pe discipline din 
domeniu și de specialitate: Mecanisme și organe de mașini, Dinamica 
autovehiculelor, Echipamente și tehnici de diagnosticare a autovehiculelor, 
Încercarea modernă și calibrarea autovehiculelor și  Expertiza tehnică a acci-
dentelor rutiere; iar experiența acumulată și rezultatele celor 19 contracte 
de cercetare-dezvoltare au stat la baza elaborării a 20 de cărți, 17 articole 
publicate în reviste de specialitate, peste 110 lucrări științifice comunicate 
sau sustinute în manifestări de profil (București, Brașov, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Pitești, Constanta, Helsinki, Novisad, Belgrad, Praga, 
Budapesta, Zakynthos etc). Mediul academic îi recunoaște angajamentul 
prin conferirea de distinctii (SIAR și Universitatea din Craiova).
Așa cum îl definește mentorul său spiritual, prof. univ. dr. ing. Eugen Mihai 
Negruș „... om deosebit, fire veselă și optimistă ...”, regretatul nostru prieten și 
coleg lasă în urma sa regrete profunde, dar și recunoștință pentru implicarea 
sa deosebită la evoluția ingineriei autovehiculelor și ingineriei transporturilor.
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