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Departamentul de Autovehicule Rutiere şi Transporturi s-a înființat în 3 octom- 
brie 2011, ca urmare a reorganizării Universității Tehnice din Cluj-Napoca (conform Le- 
gii Educației Naționale nr. 1/2011), pe structura a două catedre: Catedra de Autovehi- 
cule Rutiere şi Maşini Agricole şi Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Ingine- 
rească. 

Catedra de Autovehicule Rutiere şi Maşini Agricole a debutat prin formarea ingi- 
nerilor în domeniul mecanizării agriculturii (în anul 1962), apoi a început pregătirea 
inginerilor din domeniul Ingineriei Autovehiculelor (în anul 1992), iar de curând a ini- 
țiat pregătirea în domeniul Ingineriei Transporturilor (în anul 2011). De-a lungul tim- 
pului catedra a fost condusă de personalități cu deosebite realizări ca: profesor Ionuț 
Vasile, profesor Roș Victor şi profesor Băgata Nicolae. 

Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească a funcționat mai întâi ca 
şi colectiv în cadrul altor catedre (după 1948), iar din anul 1990 a devenit catedră, asi- 
gurând pregătirea în ceea ce privește limbajul de bază al inginerului pentru majoritatea 
studenților din cadrul Institutului Politehnic Cluj şi mai apoi din cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca, fiind condusă de personalități remarcabile ca: profesor Alb 
Theodor, profesor Florea Cornelia şi conferențiar Noveanu Liliana. 

Prin cele două catedre, s-a asigurat pregătirea a peste 15.000 de absolvenţi la 
forma de lungă durată, a peste 1.500 de absolvenţi la forma de scurtă durată, peste 500 
de absolvenţi de Master şi Studii aprofundate şi aproape 300 de absolvenţi la Şcoala 
academică postuniversitară Ingineria Circulaţiei Rutiere. 

Activitatea membrilor departamentului se adresează în principal studenţilor Fa- 
cultăţii de Mecanică, dar şi celor de la alte facultăţi ale Universităţii Tehnice din Cluj- 
Napoca. 

Aria didactică acoperită de Departamentul de Autovehicule Rutiere şi Transpor- 
turi cuprinde la ciclul de licenţă: 

  discipline de bază: Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Grafică pe calculator, 
Design industrial, Teoria sistemelor şi automatizări, Management, Marketing, 
Proiectare asistată de calculator etc. 

  discipline de specialitate: Dinamica autovehiculelor, Construcţia şi calculul 
motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule, Calculul şi construcţia au- 
tovehiculelor, Încercarea autovehiculelor, Controlul şi reducerea poluării, 
Tehnici de diagnosticare, Dinamica accidentelor de circulaţie, Combustibili şi 
lubrifianţi, Infrastructură rutieră, Coordonarea administrativă a transporturi- 
lor, Codul rutier şi legislaţie în transporturi, Caroserii şi structuri portante etc. 
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La masterat: 

  discipline de sinteză şi cunoaştere avansată: Ingineria şi legislaţia mediului, 
Sisteme alternative de propulsie pentru automobile, Energii alternative cu 
poluare redusă pentru automobile, Tehnici avansate de modelare şi simulare, 
Gestionarea şi reciclarea automobilelor scoase din uz, Sisteme avansate de 
navigare pentru automobile, Telematica în transporturi, Colectarea şi prelu- 
crarea datelor în transporturi, Mobilitate urbană şi controlul poluării în tran- 
sporturi, Modele logistice, Controlul calităţii produselor agroalimentare, Pro- 
cese de producere a energiei din surse regenerabile, Legislaţie europeană şi 
marketingul accesării fondurilor europene etc. 

În prezent, Departamentul de Autovehicule Rutiere şi Transporturi girează trei 
specializări la ciclul de licenţă: 

  Autovehicule Rutiere – în domeniul Ingineria Autovehiculelor, 
  Ingineria Transporturilor şi Trafic – în domeniul Ingineria Transporturilor, 
  Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară – în domeniul 

Inginerie Mecanică. 
În acelaşi timp sunt derulate următoarele programe de masterat (cu durata de 

doi ani): 
  Automobilul şi Mediul, 
  Logistica Transporturilor Rutiere, 
  Ingineria Biosistemelor în Agricultură şi Industria Alimentară, 
  Energii Regenerabile (girat în colaborare cu Departamentul de Inginerie Me- 

canică). 
În componenţa departamentului sunt patru cadre didactice conducătoare de doc- 

torat în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul Inginerie mecanică. 
Departamentul de Autovehicule Rutiere şi Transporturi are legături profesionale 

cu universităţi şi instituţii de prestigiu din Anglia, Austria, Franţa, Germania, Italia, Sue- 
dia etc., ceea ce îi permite să asigure doctoranzilor stagii de pregătire în exterior şi im- 
plicit formarea lor ca specialişti în ingineria modernă. 

Pe lângă activitatea didactică, o componentă majoră a activităţii membrilor de- 
partamentului, o reprezintă activitatea de cercetare, în domenii de interes naţional şi 
internaţional cum ar fi: 

  Combustibili şi biocombustibili, 
  Surse regenerabile de energie, 
  Trafic rutier - mobilitate urbană, 
  Poluarea mediului, 
  Studiul suprafeţelor cu aplicaţii în tehnică, prin metodele geometriei descrip- 

tive, 
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  Studiul limbajului grafic în percepţia asupra creativităţii în gândirea ingine- 
rească, 

  Studiul formelor în activitatea de proiectare pe baza criteriilor design-ului 
modern. 

Cele peste 70 de contracte de cercetare derulate în cadrul departamentului numai 
în ultimii 10 ani, participarea la competiții în cercetarea ştiinţifică atât la nivel naţional 
cât şi internaţional, dezvoltarea mai multor laboratoare de cercetare (Laboratorul Tes- 
tecocel este unic în Europa), sunt argumente care situează Departamentul de Autovehi- 
cule Rutiere şi Transporturi în rândul celor mai dinamice nuclee de cercetare din ţară, 
având şi un potenţial foarte ridicat de dezvoltare. 

Membrii Departamentului de Autovehicule Rutiere şi Transporturi sunt angre- 
naţi în colaborări cu parteneri din mediul economic, social şi industrial asigurând con- 
diţii propice pentru practica studenţilor. 

În departament funcţionează o filială a ”Societăţii Inginerilor de Automobile din 
România” SIAR, un grup al ”Society of Automotive Engineers, Inc” SAE şi un grup al 
“Société des Ingénieurs de l’Automobile’’ SIA – Franţa. De asemenea, membrii departa- 
mentului mai fac parte şi din alte societăţi profesionale, culturale şi ştiinţifice atât din 
ţară cât şi din străinatate, precum: Comisia de Mecanizare din Filiala Cluj-Napoca a Aca- 
demiei de ştiinţe Agricole şi Silvice -”Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - ASAS, Asociaţia Gene- 
rală a Inginerilor din România - AGIR, Corpul experţilor tehnici din România, Societatea 
Română de Grafică Inginerească - SORGING etc. 

Realizând un corolar al activităţii şi misiunii departamentului se poate concluzi- 
ona că DART este un departament dinamic, cu o bogată şi modernă bază materială, ca- 
pabil să promoveze o ofertă educaţională completă şi atractivă în pregătirea ingine- 
rească, în cele trei domenii de competenţă. 
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