


România a fost una dintre primele zece tari din lume care a introdus automobilul în cir-
culatie, de la începuturile construcţiei acestuia. Înca din anul 1895, în Bucureşti au circulat 
două automobile cu aburi, construite de firma franceza Gardner Serpollet.

În Cartea de Aur, înfiinţată 
de ACR, în care s-au inscris 
toate autovehiculele impor-
tante, pe primul loc figurează 
o trasura-automobil fabricata 
de firma Peugeot, având 
un motor cu puterea de 4 CP. 
Aceasta masina a fost impor-
tata in 1889 de catre Barbu 
Bellu din Bucuresti. În 1895, 
trei craioveni au adus in tara 
trei trasuri-automobile tip 
Benz, cu motoare de 12CP. 
Un an mai tirziu s-au adus alte 
trei ‘trasuri-automobile’ in diferite orase: un Peugeot in Bucuresti, un Rochet-Schneider în 
Tecuci si un triciclu Bolleé in Falticeni. Pe străzile Bucureştiului a apărut, în 1898, unul din 
primele automobile americane Oldsmobile, construit in atelierul lui E. R. Olds, care incepuse 
sa fabrice maşini doar de un an. Automobilul avea în loc de volan o manşă şi el poate fi văzut 
astăzi expus la Muzeul Tehnic. În acelaşi an, în ziarele timpului se arată ca doctorul Tomescu 
şi-a adus o splendidă trăsura cu motor, stil Victoria. Această maşina avea un motor de 3,5 
CP amplasat în spate. De menţionat că numarul ‘trăsurilor automobile’ din întreaga lume nu 
depăşea ...100 de exemplare!

Primul automobil electric (un coupe cu patru locuri pentru pasageri, plus două locuri în 
faţă, pentru şofer şi pentru ‘asistent’), adus de la Paris de către Leon Leonida, a circulat pe 
străzile capitalei înca din anul 1906.

 Primul examen de conducere oficial a avut loc pe data de 10 ianuarie 1908, din ordinul 
prefectului Poliţiei Capitalei. Brevetul se obţinea dupa absolvirea unei probe de viteză în tim-
pul căreia ofiţerul examinator arunca în faţa maşinii o pernă, conducătorul trebuind să frâneze 
instantaneu. 

 Cursurile primei şcoli de şoferi au început la 10 ianuarie 1910. Dimineaţa se învaţa teo-
ria automobilului, iar după amiaza practica. Teoria avea doua capitole importante: ‘Omorârea 
de oameni’ şi ‘Scoaterea de fum a maşinilor’. 
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 În 1908, Primaria din Arad solicita dotarea oraşului cu autobuze. Filiala franceza a firmei 
Westinghouse din Le Havre se oferă să construiască o fabrică. Astfel, ia naştere firma Marta. 
Din 1910, începe fabricarea de autoturisme cu diverse caroserii: dublu-phaeton, Landolet, 
etc. Motoarele furnizau circa 30 CP. Până la faliment, firma a construit aproximativ 150 de 
autoturisme Marta. Dupa faliment, firma este preluata de Austro-Daimler, aceasta reorga-
nizind productia si introducind noi modele sub licenta Austro-Daimler. Modelul de baza avea 
un motor cu 4 cilindri de 2,5 litri, ce furniza 18-22 CP. Acesta a fost folosit mai ales ca taxi în 
ţările Europei Centrale. De asemenea, se produceau şi autobuze şi autocamioane, între 1909-
1914 fabricându-se 300 de autocamioane şi autobuze şi circa 650 de autoturisme. 

Dupa cel de al doilea razboi mondial, producţia autoturismelor a fost inexistenta până la apari-
tia autoturismelor Dacia. Totuşi, unele prototipuri şi chiar producţie în serie mica au existat. 
Astfel, în 1945, ing. Radu Manicatide a realizat în cadrul uzinelor IAR un microautomobil 
denumit M.R. tip 1945. Echipat cu motor de motocicleta modificat, 2 cilindri,  acesta furniza 
11.5 CP la o turaţie de 4.000 rpm. Construcţia era tip totul în spate, fără diferenţial. Caroseria 
era aerodinamica, decapotabilă cu parbrizul rabatabil, nu avea aripi, rotile fiind incluse in 
interiorul caroseriei. Viteza maxima era de 100 km/h, consumul de benzina fiind de 4,5 l. 

În anul 1946, un grup de ingineri si 
tehnicieni de la uzinele A.S.A.M. 
si Malaxa din Bucuresti si IAR din 
Brasov, condusi de ing. Petre Carp, 
au construit prototipul unui auto-
mobil popular denumit Malaxa. 
Automobilul era echipat cu un mo-
tor cu trei cilindri în stea, cu răcire 
forţată de aer, 30 CP, si era construit 
dupa solutia totul în spate. Între pla-
fon si acoperis era lasat un spatiu 
pentru canalizarea aerului necesar răcirii motorului. Autoturismul avea 6 locuri si atingea o 
viteza de 120 km/h, consumul de benzina fiind de 10 l/100 km. 

În anul 1947, la uzinele IAR din Brasov, un colectiv condus de inginerul Radu Mardarascu a 
construit un prototip de automobil in trei exemplare (doua erau tip limuzina si unul station). 
Motorul avea 4 cilindri in linie, 45 CP, viteza maxima fiind de 124 km/h. Aceste automobile 
au functionat timp de 12 ani, în condiţii normale de folosinţă. 
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Prima cursă de automobile (Bucureşti-Giurgiu-Bucureşti) s-a desfăşurat în 1904, România 
fiind printre primele 6 ţări din lume care au organizat curse automobilistice de viteză. Con-
cursul a fost castigat de George Valentin Bibescu cu o medie orară de 66 km/h.

În anul 1901, G.V. Bibescu reuşea un record de exceptie, cu un celebru autoturism Buick, 
venind de la Geneva la Bucuresti(1827 km) în 73 de ore.

În 1905, G.V. Bibescu, Leon Leonida şi Mihai Ferekide, însoţiti de două femei, Marta Bibes-
cu si Maria Ferikide, realizează cel mai îndrăzneţ raid al timpului, cu trei automobile deca-
potabile. Caravana a plecat de la Galaţi în luna aprilie si a ajuns la Ispahan, fosta capitala a 
Persiei, în luna iunie. Cele trei autovehicule(de 16, 20 si 40 CP) au transportat prin drumurile 
de coşmar ale Europei răsăritene şi Asiei 28 de geamantane, 6 cufere, 15 bidoane cu benzină 
şi ...10 carabine. Peripeţiile au fost povestite de scriitorul francez Claude Anet în cartea ‘La 
Perse en automobile’, şi el participant la cel mai palpitant raid automobilistic.

Primul rallye-auto din Romania a avut loc la 16 iunie 1907 şi a fost, de fapt, o cursă între au-
tomobile şi un balon. Acesta avea la bord trei ofiţeri iar automobilele trebuiau să-i urmărească 
zborul şi să ajunga la locul de aterizare înaintea balonului. Câştigătorul a fost un automobil-
ist.

 Raliul Monte Carlo - cel 
mai celebru raliu din lume, l-a 
avut la start în 1927 pe Alexandru 
Racoviţă, plecat din Bucureşti cu 
un Steyr si George Ghica, plecat 
din Bruxelles cu un Buick. Ra-
covita s-a clasat pe locul 5 iar 
Ghica pe 30 la probe generale si 
pe primul loc la confort. În 1928, 
Henri Manu câştigă premiul 1 la cursa de coasta şi ocupă locul al 11-lea în clasamentul gen-
eral. În 1936, Petre Cristea, împreună cu Gogu Constantinescu şi Ionel Zamfirescu, câştigă 
Raliul Monte Carlo pe un Ford modificat de către cei trei, realizând prima victorie a firmei 
Ford în acest celebru raliu. 

8 recorduri simultane - cea mai uimitoare performanţă obţinută de un român peste hotare a 
fost calificarea lui Matei Ghica în fruntea a 8 probe la Monthery, Franta, la 13 iulie 1928. 
Alergând pe o maşină special construită, pe care o botezase Cosette, el bate urmatoarele re-
corduri mondiale: proba de 5 km din mers, proba de 5 mile din mers, probele de viteza la 50 
km, 50 mile, 100 km, 100 mile şi proba de o ora, viteza medie cu plecarea de pe loc.
                                                                                                                   

PRIMELE CURSE
AUTOMOBILISTICE...

IS
TO

R
IE



Traseul de la Stâna de Vale, cu cei 9 km ai săi cuprindeau aproximativ 50 de viraje, dintre care 
6 numite ace de păr (viraje la 180°), cu o diferenţă de nivel între START şi SOSIRE de 780 m. 
Traseul s-a scurtat la cererea C.N.A.K. la 5 km, şi omologat în noua formulă. Între anii 1978 
- 1989, cu excepţia anului 1984, s-au desfăşurat pe acest traseu nouă ediţii ale Campionatului 
Republican de Viteză în Coastă, devenit apoi, după 1990, Campionat Naţional de Viteză pe 
Traseu Montan (V.T.M.). 
Încă din prima ediţie, în octombrie 1978, pilotul orădean Teodor Pop, pe atunci component al 
echipei I.T.A. Bihor, ocupă locul VI în clasamentul general. Urmează apoi, din 1979, prima 
participare a unui monopost preparat artizanal şi pilotat de un alt orădean, Kulpinski Wilhelm, 
pentru ca în anul următor, 1980, să se înregistreze prima participare oficială din România a 
unui automobil de concurs de formula EASTER, realizat în colaborare şi pilotat în dublaj de 
către Kulpinski Wilhelm şi Nabosnyi Lajos, chiar şi în echipa naţională de automobilism a 
României. Anii ce au urmat aduc la startul traseului montan de la Stâna de Vale alţi vitezişti 
orădeni ca Barna (Öcsi) Alexandru, care devine chiar şi vicecampion naţional, Bör Francisc, 
Lestyan Bela şi Nicolae Eugen, 

La 25 iunie 1989, două zile după etapa de 
Viteză în Coastă de la Stâna de Vale, la 
Concursul de Viteză pe Circuit 
din Oradea, se întâmplă o mare nenoro-
cire: pilotul piteştean al uzinei Dacia - Ghe-
orghe Preoteasa, „presat” de către colegul 
său Ovidiu Mazilu, forţează desprinderea 
de urmăritor pe partea dreaptă a traseului 
de concurs, pe Str. Sucevei, înainte de vira-
jul la dreapta spre Str. Avram Iancu, pierde 
direcţia şi se propteşte între un stâlp de be-
ton şi o casă. Dacia 1310 cu numărul de 

concurs 102 se încolăceşte pe stâlp, pilotul este extras în comă profundă şi, în cursul nopţii, 
moare la spital. Ovidiu Mazilu, cu numărul 7 de concurs, de asemenea cu o Dacie 1310, 
continuă cursa, deşi toţi concurenţii în frunte cu fostul campion Ştefan Iancovici s-au oprit, 
trece primul linia de sosire în condiţiile în care cursa a fost oprită imediat după accident, iar 
în urma contestaţiei (blamată vehement de ceilalţi competitori), câştigă fără glorie. 
Urmarea acestui accident a fost nefericită pentru organizatori şi spectatorii orădeni, fostul 
preşedinte Nicolae Ceauşescu a întrebat ce sport e acela în care mor oameni şi a dispus in-
terzicerea, din anul următor, (pe care nu l-a mai apucat) a concursurilor de viteză pe circuit 
desfăşurate în oraşe şi pe cel de viteză în coastă, de la Stâna de Vale.
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Tradiţiile invăţământului superior orădean, folosind o metaforă istorică, se pierd în 
negura vremurilor. În atmosfera iluministă a sfârşitului secolului al XVIII-lea ia fiinţă la 
Oradea, in 1780, o “institutie superioară pentru învăţământul filozofic”, transformata în 
1788 în Facultate de Drept, cea mai veche facultate nu numai de pe cuprinsul României 
actuale, ci dintr-o vasta regiune a răsăritului european.

Din 1921 toate cursurile Facultatii de Drept s-au ţinut în limba română. În 1923, prin 
ctitorirea a doua Academii teologice viaţa universitară orădeană va primi noi dimensiuni, 
numai că in anul 1934, în împrejurari peste care se trece repede cu vederea, nucleul univer-
sitar din Oradea se destramă, iar Facultatea de Drept, dupa un secol si jumatate de activitate 
neîntreruptă, este desfiinţată si transferată la Cluj. 

La 1 octombrie 1963, printr-un Ordin al Ministerului Învăţământului, se înfiinţează la 
Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit sa complinească penuria de cadre didactice 
din învăţământul de cultură generală. Noua instituţie de învăţământ superior orădean îşi în-
cepe activitatea cu doua facultati: filologie si matematică-fizică, la care din anul următor se 
adaugă Facultatea de Istorie-Geografie si cea de Educaţie Fizică.  

În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, se înfiinţează Universitatea Tehnică, 
denumită apoi Universitatea din Oradea, pe temelia puternică a unor prestigioase tradiţii 
universitare orădene. Era o reparaţie culturală şi ştiinţifică de mult dorită în viaţa societăţii 
româneşti, ca o încununare la Oradea a victoriei revoluţiei poporului român din decembrie 
1989, una dintre cele mai mari realizari româneşti din Crişana dupa realizarea Marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918. 

UNIVERSITATEA DIN 
ORADEA

43 de centre de cercetare institutionalizate din 
care 3 acreditate CNCSIS.

O aula nouă şi două reconditionate cu 640 de lo-
curi, 22 de amfiteatre cu 1.940 de locuri

60 de sali de curs si seminarii cu 3.000 locuri si 
alte 3.000 de locuri in cele peste 150 de laboratoare,

O cantină modernă cu 200 de locuri, 2 camine 
studentesti proprii, situate în campus, 2 inchiriate, în 
curând alte două camine studenţeşti cu cate 402 lo-
curi

O nouă bibliotecă universitară cu facilitati 
moderne, complet computerizată. 

Baza sportivă are terenuri de rugbi, fotbal, volei, 
handbal, tenis, baschet, sali de gimnastica, atletism şi 
baza proprie de la Stâna de Vale.
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Facultatea de Inginerie 
Managerială şi Tehnologică

Mesajul Decanului
Suntem o facultate cu profil ingineresc, ce are o tradiţie de peste 30 de ani în învăţământul 

tehnic superior şi care, în prezent, îşi dedică activitatea pentru a face performanţă în cadrul 
a două procese:

• procesul educaţional, pentru studii universitare de licenţă, masterat si doctorat; 
• procesul de cercetare, domeniul tehnic ingineresc în: fabricaţie, mecatronică, 

autovehicule rutiere şi inginerie economică. 
Peste 1100 de studenţi frecventează cursurile facultăţii şi peste 4500 de absolvenţi se 

bucură de instruirea dobândită în cadrul acestei facultăţi.
Suntem conştienţi că performanţa, în economia reală, se poate obţine numai cu 

specialişti valoroşi, ingineri bine pregătiţi în domeniul în care activează. De aceea, ne dorim 
ca absolvenţii noştri să facă parte din rândul celor care contribuie la “plus valoarea “ siste-
melor pentru care lucrează, să fie consideraţi cei mai buni în domeniu. 

Oferim o şcolarizare diversificată în instruirea inginerească, astfel încât să acoperim 
întreaga cerere de specialişti atât pe plan local, cât şi naţional şi internaţional. 

Cu certitudine, 
diploma obţinută la 
finalizarea studiilor 
la Facultatea IMT 
este un “card” cu care 
absolvenţii noştri 
“pot deschide orice 
uşă” a unei companii, 
pentru că pregătirea, 
cunoaşterea şi 
c o m p e t e n ţ e l e 
dobândite în urma 
şcolarizării le conferă 
un statut de nivel în-
alt profesional. 

Consider că funcţia de Decan al Facultăţii de Inginerie Mangerială şi Tehnologică 
este cea mai frumoasă din lume atunci când văd studenţii facultăţii noastre cu performanţe 
şcolare, când văd inginerii noştri absolvenţi ce lucruri frumoase înfăptuiesc în plan profe-
sional şi când mediul academic şi economic recunosc activitatea ştiinţifică a colectivului de 
cadre didactice din facultatea noastră. 

Decan, 
Prof. univ. dr. ing. Constantin BUNGĂU
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În mai 2009, o echipă a Facultăţii de Inginerie Managerială 
şi Tehnologică, formată din studenţi de la specializarea Au-
tovehicule Rutiere, cadre didactice coordonatoare şi per-
sonal tehnic a participat la a doua ediţie “PNEUMOMO-
BIL 2009 Rexroth” care s-a desfăşurat în localitatea Eger 
din Ungaria. PNEUMOMOBIL Rexroth este o competiţie 
cu autovehicule neconvenţionale, acţionate pneumatic, care 
sunt proiectate şi construite - cu sprijinul firmei BOSCH prin 
livrarea componentelor pneumatice - de către participanţi.

Autovehiculele cu care au concurat echipajele româneşti au 
fost de concepţie proprie şi au fost executate în Atelierul de 
Integrare al universităţii fiind apreciate ca modele unicat de 
către comisia de evaluare. Buteliile de aer acţionează asupra 
unor cilindri pneumatici, iar în funcţie de soluţia motorului, 
rotativ Boxer sau liniar, s-au realizat şi softurile necesare.  
Profesorul Dinu Fodor susţine ca “un pneumobil va putea 
fi văzut cât de curând şi pe străzile de la noi. Motorul cla-
sic şi cel hibrid recunoscut la ora actuală vor ceda şi vor 
fi înlocuite cu noile tipuri pe hidrogen, pile de combustie 
şi electro-pneumatic. Ar mai trebui ţinut cont şi de prote-
jarea mediului şi a resurselor necesare obţinerii celor două 
forme de energie”.

PNEUMOMOBIL 
2009 Rexroth
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În 2010, 34 de echipaje din 
15 universităţi europene, din-
tre care două (FELIX şi LO-
TUS) au fost ale Universităţii 
din Oradea. 

Concursul a constat din trei 
etape: 

distanţă maximă parcursă • 
cu un rezervor de aer 
comprimat (10 l) la o 
viteză medie de 8 km/h, 
proba de demaraj• 
probă de viteză• 

În clasamentul general 
echipajele orădene au ocupat 
locurile 11 şi 14. 

Pneumobil funcţionează cu 
o butelie de aer de 14 litri la 
200 de atmosfere a cărei pre-
siune este redusă la 10 bari.

În India se comercializează 
deja pneumobilul, iar preţul 
de achiziţie este între 2.000-
2.500 de dolari. Un electro-
mobil de producţie medie 
costă între 8.000-10.000 de 
dolari. O combinaţie fericită 
ar costa maximum 12.000 de 
dolari şi ar avea independenţă 
de până la 500 de kilometri. 



Unii ar spune că este maşina viitorului. Prototipul prezentat 
de echipajul Universităţii Oradea la concursul de electromo-
bile de la Miskolc din Ungaria pare ciudat: un schelet met-
alic pe roţi acţionat de acumulatorii unor bormaşini. Cu toate 
acestea, a făcut furori printre participanţii la competiţie. 
Prototipul este acţionat cu curent continuu. Ideea concursu-
lui a fost să se găsească soluţii ca să putem circula cu şase 
maşini de găurit de 18 volţi, 1,5 amperi pe oră, să se poată 
deplasa o persoană în condiţii de concurs.
Studenţii români s-au calificat în faza a doua a concursului, 
lăsând în urmă echipajele din Germania, sponsorizate de re-
numitul constructor Mercedes, şi pe cel din Cehia, susţinut 
de Skoda.

Pentru majoritatea celor care s-au implicat în proiect nu 
există recompense materiale. Din contră, studenţii şi profe-
sorii suportă din propriul buzunar construcţia prototipurilor. 
Caroseriile din aluminiu, sistemele de transmisie, cât şi alte 
componente ale hibridului sunt achiziţionate din Ungaria de 
către studenţii şi profesorii orădeni. 
Însă toţi sunt motivaţi de pasiunea pentru automobile. 

ELECTROMOBIL 
BOSCH

Electromobilul funcţionează 
cu 6 maşini de găurit
O maşină de găurit de 18 
volţi, 1,5 amperi/h
Viteza maximă atinsă este de 
45 km/h

Probe eliminatorii:
demaraj pe 50 de metri• 
frânare pe o distanţă de 7 • 
metri

Locul I la manşa I

Probe în concursul 
de la Miskolc:

demaraj pe o distanţă de • 
100 de metri
parcurgerea unui circuit • 
închis de 1,4 kilometri
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Ce este Formula Student?
Formula Student se adresează tinerilor care 
aspiră la poziţii de ingineri în echipele de 
Formula 1. Este una dintre cele mai impor-
tante competitii internationale de profil, care 
adună în fiecare an, echipe de studenţi din 
peste 270 de universităţi din întreaga lume. 
Formula Student poarta emblema Societatii 
Inginerilor de Automobile (SAE) şi datează 
din anii 1980, prima ediţie fiind organizată în 
Statele Unite ale Americii. 

De ce să te implici? 
Tinerii studenti ingineri şi absolvenţi sunt 
implicati în marketing, time management, 
project management, team building, bud-
get, abilităţi de prezentare si alte probleme 
de management. Prin Formula Student, ei îşi 
dezvoltă experienţa, abilităţile şi profesion-
alismul ca “ingineri care pun mâna”, şi vor 
cunoaşte presiunea performanţei, costului, 
sigurantei, functionalităţii maşinilor. Avan-
tajele studentilor sunt imense şi este o buna 
şansă pentru tinerii ingineri să îşi pregatească 
o cariera în motorsport, industria auto sau în 
multele alte ramuri ale ingineriei. Compani-
ile implicate în Formula Student prin spon-
sorizare ajung faţa în faţa cu inginerii foarte 
talentaţi, care pot fi posibili recruţi sau posi-
bili viitori clienţi. 

Evenimentele statice:
Design, Costuri & Prezentare - 75 puncte
Partea technică & siguranţă - 150 puncte
Testul de impact   - 150 puncte
Testul de frânare & zgomot - 100 puncte

Evenimentele dinamice:
Îndemânare (Figura 8)  - 50 puncte
Autocros     - 150 puncte
Acceleratie    - 75 puncte
Anduranţă     - 300 puncte
& economisirea combustibilului

Scopul
Scopul Formulei Student este acela de a în-
curaja tinerii să aleagă o carieră în inginerie. 
Încearcă să provoace studenţii sa conceapă, să 
creeze, să construiască, să estimeze costurile, 
să prezinte şi să concureze ca o echipă cu un 
monopost de concurs într-o serie de probe 
statice şi dinamice. Formatul competiţiei 
este conceput în aşa măsura încât să ofere 
studenţilor oportunitatea de a demonstra şi 
a-şi îmbunătăţi capacitatea de a livra un pro-
dus complex în condiţiile concursurilor din 
motorsport.

Provocarea
Studenţii vor avea o companie care ca produce 
un prototip pentru evaluare. Piaţa de desfac-
ere se adresează piloţilor sau amatorilor spor-
turilor cu motor. Maşina trebuie sa fie ieftină, 
uşor de întreţinut, fiabilă, şi să fie performantă 
în ceea ce priveşte acceleraţia, frânarea şi ma-
nevrabilitatea. Fiecare echipă va trece printr-
un process riguros de testare a maşinii.
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“Ceea ce găsesc foarte interesant la Formu-
la Student este inovaţia care îi încurajează, 
iar regulile le ofera studenţilor libertate în 
gândire. Asta duce la foarte multe soluţii 
pentru aceeaşi problemă... 

Pe măsură ce am avansat în carieră am 
înţeles că pentru a deveni un inginer bun ai 
nevoie de experienţă practică. Formula Stu-
dent combină aplicaţiile practice cu studiile 
academice, dar oferă experienţa în domenii 
vitale cum ar fi planificare, project manage-
ment şi munca în echipă. 

Indiferent dacă studenţii vor ajunge în mo-
torsport sau în orice alt sector al ingineriei...
Formula Student îi va ajuta la succesul lor în 
carieră.”

Competiţia va avea loc pe celebrul circuit • 
de la Silverstone, Marea Britanie
Este construit pe fosta bază a forţelor re-• 
gale aeriene din Al doilea război mondial, 
RAF Silverstone
Circuitul a fost inaugurat in 1948, cu • 
Grand Prix-ul Marii Britanii
În 1950, s-a desfăşurat prima cursă a noii • 
competiţii: Formula 1
Ca majoritatea circuitelor, Silverstone are • 
mai multe configuraţii, în funcţie de spor-
tul cu motor, cea mai lungă având nu mai 
puţin de 5 kilometri lungime

Ross Brawn OBE, 
Formula Student Patron

Team Principal, MERCEDES GP 
PETRONAS Formula One Team

Circuitul de Formula 1
Silverstone, Marea Britanie
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