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EAEC-ESFA 2015
The European Automotive Congress
25 – 27 Noiembrie 2015, București

Congresul European al Inginerilor de Automobile
În toamna acestui an, în perioada 25 – 27 noiembrie, va
avea loc la București Congresul European al Inginerilor de
Automobile EAEC-ESFA 2015.
Pentru prima dată acest eveniment al universului
inginerilor de automobile va fi organizat în colaborare de către
European Automobile Engineers Cooperation (EAEC),
Societatea Inginerilor de Automobile din România (SIAR) și
Departamentul Autovehicule Rutiere de la Universitatea
„Politehnica” din București.
Ca și edițiile anterioare ale Congresului ESFA, această
ediție se va bucura de patronajul oferit de FISITA (International
Federation of Automotive Engineering Societies).
Organizatorii se așteaptă ca peste 150 de specialiști din
întrega Europă, precum și firme de renume implicate în diferite
activități specifice domeniului ingineriei autovehiculelor să
participe la acest congres.
Motto-ul congresului este: Învățământul universitar,
industria și guvernele – împreună spre dezvoltarea
ingineriei autovehiculelor.
Drept urmare, Congresul EAEC-ESFA 2015 va oferi
participanților mai multe oportunități:
- schimbul de informații din domenii specifice ingineriei
autovehiculelor prin adierea lucrărilor prezentate în cadrul
sesiunilor tehnice;
- actualizarea informațiilor din industria autovehiculelor;
- stabilirea de noi contacte în scopul dezvoltării și întăririi
relațiilor dintre partenerii din mediul academic și industrial din
Europa.
În acest fel, Congresul EAEC-ESFA 2015 va constitui un
adevărat laborator caracterizat printr-un dialog științific elevat,
care va contribui la îmbogățirea experienței participanților.
Organizarea congresului va beneficia de găzduirea oferită
de Universitatea „POLITEHNICA” din București, constând în
spații moderne dotate cu echipamente moderne, specifice
desfășurării în cele mai bune condiții a evenimentelor științifice
și tehnice și spații generoase pentru expoziții de interior și
exterior.
Mai multe detalii privind Congresul EAEC – ESFA 2015
pot fi obținute vizitând pagina sa de web la adresa www.eaecesfa2015.com.
Prof. univ. dr. ing. Cristian ANDREESCU
Președintele Comitetului de organizare al Congresului EAEC-ESFA 2015
Directorul Departamentului Autovehicule Rutiere
Universitatea „POLITEHNICA” din București
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the 14t edition of the EAEC Congress
the 9 edition of the International Congress ESFA
Fuel Economy, Safety and Reliability of Motor Vehicles
th

MOTTO of the Congress: Academia, Industry and Government: together
for automotive engineering development
The EAEC Congress will be jointly organized with SIAR’s traditional ESFA
Conference. Thus, ONE international congress standing on two legs: one leg
being the 14th edition of EAEC and the other the 9th edition of ESFA.
This very prominent setup is planned for November 25-27 in Bucharest in
the new library of the “Politehnica” University of Bucharest (UPB), a convenient
venue featuring excellent technical equipment and room facilities.
The Society of Automotive Engineers of Romania (SIAR) is honoured to
host for the first time the EAEC Congress.
This event is organised by SIAR under the FISITA Patronage
Congress Themes
1. Fuel Economy and Pollution Control
2. Noise Vibration and Harshness (NVH)
3. Vehicle Dynamics, Safety and Comfort
4. Automotive Reliability and Maintenance
5. Advanced Engineering Methods and Tools (CAD-CAM-CAE)
6. Advanced Powertrains (Engine and Transmission)
7. Hybrid and Electric Vehicles
8. New Materials and Technologies (Lightweight Solutions)
9. Traffic and Road Transport Systems (Including Automated and
Cooperative Driving and Future Sustainable Mobility Concepts)
Hosted by

www.eaec-esfa2015.com

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
8 – 10 Mai 2015, București, Romexpo
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), în
parteneriat cu Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU),
organizează în perioada 8-10.05.2015 cea de-a treia ediție a Festivalului
Internațional al Transportatorilor – T- Festival la complexul expozițional
Romexpo din București. Cele 3 zile dedicate festivalului vor reuni cei mai
mari producători de camioane, semiremorci, vehicule comerciale, dealerii
de motociclete și echipamente, dar și pasionații din aceste domenii.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați:
http://www.t-festival.ro

Formula Student la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
O echipă de studenți entuziaști, preocupați de înțelegerea tainelor ingineriei automobilelor, îndrumați de cadre didactice la fel
de pasionate de lumea bolizilor de pe circuitele F1, au pus la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași bazele unui
proiect de amploare, cu implicații însemnate atât în viața universității, cât și a ingineriei automobilelor din România.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, un pol oarecum ”exotic” de formare a inginerilor de automobile, fără un
suport industrial local de anvergură, dar cu tradiție în formarea de specialiști de înalt profesionalism, prezintă comunității
inginerilor de automobile din România atât realizările acestei echipe remarcabile, cât și planuri ambițioase pentru viitor.
Participarea la competițiile specifice patronate de FISITA constituie atât o provocare, cât și o recunoaștere a muncii, meritelor,
creativității, competențelor și abilităților dobândite pe durata studiilor universitare.
Coordonarea activității ”echipei de la Iași” este asumată cu multă pasiune de către Ionuț BOCĂNEȚ, Ciprian CIOFU și Gabriel
URSESCU.

Inițiativa Pasionaților de Autovehicule Rutiere
Studenții din cadrul Universității Politehnica din București pasionați de autovehiculele rutiere continuă seria de activități de
conectare la realitatea industriei românești de profil prin organizarea de vizite tematice.
Astfel, cu un sprijin puternic și o deplină deschidere către preocupările tinerilor pasionaţi de ingineria autovehiculelor din partea
Dacia Pitești și Renault Technologie Roumanie, în 22 iunie 2015 se organizează o vizită tehnică la Centrul Tehnic Renault Titu
și Dacia Pitești. Vizita va permite un contact direct cu mediul specific industriei de automobile românești.
FISITA Travel Bursary Programme
Un grup de studenți din anul III din Universitatea Politehnica din București, Facultatea
de Transporturi, specializarea „Autovehicule rutiere” și-au depus dosare de candidatură
pentru obținerea de burse pentru stagii de activități practice în Marea Britanie pe durata
vacanței de vară!
Apel la candidaturi pentru burse de Master profesional în Franța 2015 – 2016,
Renault România – AUF – Ambasada Franţei în România
Apel deschis până pe 8 mai 2015. Tipul de program propus: Două burse de Master 2 profesional pe profil de fabricație într-o instituție
universitară din Franța, cu o durată de 6 luni de cursuri urmată de 4 luni de stagiu în întreprindere. Pentru detalii accesați:
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/apel-master-Renault-Ambafrance-AUF/
În promovarea domeniului ingineriei autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere suntem susținuți printr-un parteneriat privilegiat de către:






AVL România - Manager general – Werner MOSER
Registrul Auto Român – RAR – Director general – George-Adrian DINCĂ
Renault Technologie Roumanie – Director general – Sorin BUȘE
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 „Ingineria Automobilului”, revistă indexată în baze de date internaționale!

Revista „Ingineria Automobilului” poate fi accesată (în română și engleză) 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

