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ECHIPA

BlueStreamline a luat ﬁință în 2009 ca inițiativă a studenților din cadrul Universității Transilvania din
Brașov, având drept scop crearea și dezvoltarea unei mașini de curse pentru evenimentele de tip Formula
Student. An de an, începând cu 2009, echipa a reușit cu succes să proiecteze și să manufactureze câte un
monopost de primă clasă cu care a concurat pe bine cunoscutele circuite de Formula 1: Silverstone
(Marea Britanie), Catalunya (Spania) și Varano (Italia).
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EVENIMENT
Formula Student este o competiție destinată
studenților, organizată anual pe celebrele circuite
mondiale. Pentru a intra în competiție este necesar
ca studenții să proiecteze și să construiască un
monopost pe care să îl testeze și să îl optimizeze,
conform regulamentului impus de FSAE.
Evenimentul reunește în competiție echipe a peste
600 de universități din întreaga lume. Formula
Student reprezintă un proiect valoros ce implică, pe
de o parte, muncă academică și abilități cognitive,
iar pe de altă parte, dezvoltarea aptitudinilor
inginerești și transpunerea lor în practică.
Companiile
care
sprijină
acest
proiect
interacționează cu ingineri tineri, foarte bine
pregătiți, care pot ﬁ văzuți drept posibili angajați sau
clienți. Formula Student asigură sponsorilor
oportunități concrete pentru creșterea gradului de
recunoaștere a brandului, a volumului vânzărilor;
astfel, ﬁe că e vorba de o microîntreprindere, de un
furnizor de cauciucuri sau de o companie
multinațională, aceasta are la dispoziție o
multitudine de beneﬁcii !

CIRCUITE

BS9
Masa: 350 kg
Clasare Silverstone: locul 78 din 110 participanţi
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ÎNCEPUTUL
Sezonul 2008-2009 are o semniﬁcație profundă pentru
echipa BlueStreamline, ﬁind sezonul în care a luat naștere,
construind primul monopost de Formula Student din
România care a participat vreodată la o competiție de proﬁl
la nivel internațional.
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EVOLUȚIE
Experiența primului sezon, a reprezentat pentru membrii
echipei o sursă de inspiratie și un mijloc de lărgire a
orizonturilor în ceea ce privește cunoștințele legate de
acest fenomen. Astfel, noul sezon 2010 a fost abordat cu
mult curaj, cu mari așteptări și speranțe. Propulsată de
această atitudine, echipa BlueStreamline a construit un
monopost mult mai competitiv și cu un grad sporit de
siguranță, care a concurat alături de elita Universităților din
lume, pe celebrele circuite de la Silverstone și Catalunya.

BS10
Masa: 246,5 kg
Clasare Silverstone: locul 60 din 100 de participanţi
Clasare Catalunya: locul 11 din 73 de participanţi

BS11
Masa: 333 kg
Clasare Silverstone: locul 64 din79 de participanți
Clasare Catalunya:
locul 4 probe dinamice
locul 8 probe statice
Clasare Italia: locul 41 din 78 de participanți
Premii: Top 3 , „Best Team work” , „Fuel Consumption”
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BLUE STREAMLINE PE PODIUM
Sezonul competițional 2011 a adus bucurii nemăsurate în
suﬂetul echipei. Monopostul BS11 a fost apreciat ca ﬁind
unul dintre cele mai frumoase mașini de Formula Student
de pe circuitul de la Silverstone. Pentru prima dată în
istoria ei, echipa BlueStreamline participă și în Italia pe
circuitul Varano DeMelegari. Rezultatele încurajatoare
obținute, au motivat echipa pentru cursa ﬁnală ce a avut
loc în Spania, pe circuitul din Catalunya, ﬁnalizând cursa
regină – “Anduranța”pe poziția a 4-a.
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TRANSFORMARE
Odată cu performanța anterioară, viziunea echipei
evoluează aducând schimbări majore în concepția și
construcția monopostului. BS12 este unul dintre cele mai
revoluționare concepte realizate de echipa BlueStreamline
de pană acum, ﬁind cu 50 de kg mai ușor decât
precedentul său - BS11. Prin abordarea îndrăzneață,
monopostul integrează elemente inovative și este mult mai
ușor de manevrat. Datorită schimbărilor majore, echipa a
reușit să evolueze din punct de vedere competițional
făcând față onorabil la provocările din competițiile de la
Silverstone și Catalunya.
Determinarea membrilor echipei au reprezentat surse de
inspirație și pentru alte universităti din tară și a determinat
promovarea fenomenului în numeroase publicații din țară.

BS12
Masa: 294 kg
Clasare Silverstone: 58 din 102 de participanți
Clasare Catalunya: locul 13 din 74 de participanți

BS13
Masa:287 kg
Clasare Silverstone: locul 73 din 160 de participanți
Clasare Catalunya: locul 11 din 34 de participanți
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SCHIMBARE DE GENERAȚIE
Sezonul 2012-2013 aduce în echipa BlueStreamline o
generație nouă de studenți plini de energie și idei noi.
În acest sezon această echipă a reușit să optimizeze
monopostul, atât din punct de vedere al designului cât și din
punct de vedere dinamic. Monopostul s-a aﬂat în top 3
pentru cele mai eﬁciente mașini, BS13 a fost remarcat de
către evaluatorii catalani: „pe cât de simplă, pe atât de
performantă”.
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O NOUĂ PROVOCARE
Monopostul BS14 a integrat elemente inovative din punct
de vedere tehnologic, materializate în componente
precum volanul, pedalierul sau suspensia fabricate în
atelierul echipei. Spiritul de echipă și determinarea aduc
rezultate și BlueStreamline este un grup competitiv în
raport cu concurenți reprezentanți ai unor universități de
prestigiu din Europa.

BS14
Masa: 265.5 kg
Clasare Silverstone: locul 67 din 97 de participanți
Clasare Catalunya: locul 17 din 70 de participanți

BS15
Masa: 257.5 kg
Clasare Silverstone: locul 45 din 140 de participanți
Clasare Catalunya: locul 21 din 52 de participanți
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7 ANI DE PASIUNE
Pentru cel de-al 7-lea an consecutiv, BlueStreamline și-a
îmbunătățit performanțele echipei cat și ale
monopostului, reușind pentru prima dată în istoria sa, să
termine proba de Anduranță de pe celebrul circuit de la
Silverstone din Anglia. Pasiunea și devotamentul echipei
au reﬂectat materializarea unui monopost care integrează
elemente speciﬁce stilului Streamline, proiectarea ﬁind
focalizată pe ﬁabilitate și performantă. Competiția adus de
asemenea satisfacții în ceea ce privește performanțele
monopostului.
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PROMPTITUDINE
Cuvintele cheie pentru BS16 sunt simplitatea
și radicalitatea în abordarea soluțiilor tehnice
și tehnologice. Obiectivele echipei au fost
reducerea masei monopostului, creșterea
performanței și ﬁabilității și implicit ocuparea
unor poziții cât mai înalte în clasamentul
competițiilor. Urmare a efortului susținut,
obiectivele au fost atinse de către echipa
BlueStreamline. Munca și nivelul ridicat de
cunoaștere s-au reﬂectat în performanțele
monopostului. Un rezultat semniﬁcativ a fost
obținut în proba de accelerație unde echipa
s-a aliniat în topul clasamentului, învingând
campioana.

BS16
Masa: 244 kg
Clasare Silverstone: locul 88 din 103 de participanți
Clasare Catalunya: locul 23 din 78

BS17
Masa: 256.5 kg
Clasare Silverstone: locul 27 din 127 de participanți
Clasare Catalunya: locul 22 din 73 de participanți
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ERA TURBO
Sezonul 2016-2017 a reprezentat o evoluție fundamentală
din punct de vedere al construcției monopostului BS17.
Abordarea inovativă a conceptului a condus la un real
progres în ceea ce privește designul lui BS17. Pentru
creșterea ﬁabilității și imbunătățirea comportamentului
dinamic, pentru prima dată în istoria echipei, monopostul
BS17 este echipat cu pachet aerodinamic format din
eleroane și aripi deportante, iar propulsorul supraalimentat
cu ajutorul unui turbo compresor. BS17 a reprezentat de
departe cel mai performant monopost construit de echipa
până acum și singura deﬁciență a reprezentat-o ﬁabilitatea,
care a fost îmbunătățită pe parcusul sezonului
competițional.
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UN DECENIU DE CURSE
Sezonul 2017- 2018 reprezintă un moment important în
existența echipei. Continuând saltul pe care l-am făcut în
sezonul anterior, obiectivele noastre se rezumă la
îmbunătățirea rezultatelor și a ﬁabilității monopostului
BS18. Monoposturile construite anterior ne oferă un cadru
valoros pentru realizarea unui concept avansat. Noul
monopost va integra elementele speciﬁce de design
BlueStreamline, incluzând un pachet aerodinamic mai
complex și o mai bună integrare a elementelor de
supraalimentare în cadrul grupului propulsor. Ne dorim
foarte mult ca acest an jubiliar să încununeze eforturile
noastre de până acum!

BS18

TESTIMONIALE
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HORIA PLATONA
BlueStreamline, dincolo de un proiect de suﬂet, înseamnă oportunitatea de a acumula cunoștințe imposibil de
învățat din cărți și compedii, oferind șansa oricărui student de a se dezvoltă în paralel cu studiile de specialitate.
În mod personal. BlueStreamline a reprezentat pentru mine adevărata șansă de a mă aﬁrma în lumea ingineriei,
având posibilitatea de a pune în practică ceva ce toată lumea credea imposibil la acel moment.

ANDREI KEREKES
BlueStreamline pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență a studenției. Lucrul în cadrul echipei m-a
ajutat să evoluez, să invăt și să acumulez experiențe pe care nu mi le-aș ﬁ imaginat vreodată.
Nimic nu se compară cu magnitudinea Formulei Student și care te face să treci peste toate limitele ﬁzice și de
confort pe care credeai că le ai. Am invățat că nimic nu este imposibil și că poți rezolva orice problemă când ai
echipa langă tine. Mă întorc oricând cu plăcere în garajul echipei să dau sfaturi și să vărs o lacrimă nostalgică.

BOGDAN PLUGAR
BluStreamline, un challenge nou, experiență nouă, un schimb de cunoștințe, dar nu în ultimul rând un grup de
prieteni. Am învățat multe detalii despre construcția și funcționarea unei mașini de curse, dar în același timp am
împărtășit și cunoștințele mele în materie de construcție de caroserii și materie de materiale compozite.
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DIANA BUZDUGAN
Experiența BlueStreamline pentru mine a însemnat trecerea la un nivel mai înalt al maturității și al cunoașterii.
Participarea la cele două competiții Formula Student a conturat întreaga imagine pe care mi-am format-o de-a
lungul sezonului și pot să spun că nu pot compara ﬁecare moment cu nimic (muncă în echipă, comunicare,
distracție). Vorbind despre momente... de când am ajuns pe circuit pot să spun că timpul s-a oprit în loc,
simțeam că acolo poate ﬁ locul meu și că un pas important este deja făcut în viață mea. La ﬁecare probă
(statică/dinamică) au fost emoții sincere, realiste, dar cea mai puternică a fost la premiere când îi vedeam pe
ceilalți cum se bucurau pentru rezultatele avute în competiții. Pot să îl numesc un impuls pentru ce urmează.

ANDREI BADILA
Intrarea în echipa de curse BlueStreamline a fost pentru mine realizarea din spatele visului ce părea pierdut în
anii în care credeam că este imposibil să ajung într-o echipă de curse. Acum, începând cel de-al treilea sezon,
pot spune că sunt pregătit pentru o nouă cursă inginerească, aplicând tot ce am învățat în sezoanele trecute.
Ambiția de a dezvoltat noi componente electronice și de a găsi soluții în cadrul echipei, consider că m-a ajutat
și mi-a oferit șansa de a câștiga timp în acumulare cunoștiințelor pe care aveam să le întâlnesc mai târziu la
scoală. Suntem pregătiți să ajungem prin munca noastră la un nivel ingineresc cât mai înalt, dar avem în vedere
că vom avea parte de noi provocări.

ANDREI CÂMPEAN
O gașcă de nebuni, pasionați, dornici de curse, aﬁrmare, nopți nedormite și rock. Ocazia să faci inginerie prin
cel mai fain mod posibil (curse) la nivelul profesional și să devii defect într-un mod bun.

CEALALTĂ ECHIPĂ
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Povestea noastră a început acum 10 ani când ideea de a construi un monopost autohton şi de a concura
cu el pe circuitele internaţionale părea imposibilă. În toti acesti ani, am trăit acest vis în ﬁecare zi şi ne
dorim să ajungem pe prima treaptă a podiumului. Astfel, vom putea împărţi bucuria de a câştiga împreună
cu toţi cei care ne-au fost alături.
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Un vis în care cealaltă echipă , formată din Universitatea Transilvania şi din partenerii noştri, a fost mereu
alături de noi pentru a ne bucura de ﬁecare reuşită şi pentru a ne motiva atunci când întâmpinam diﬁcultăţi.
Suntem mândri de ceea ce am construit în aceşti ani cu ajutorul celeilalte echipei fără de care visul nostru
nu s-ar ﬁ putut realiza. Vino alături de noi in echipa să aﬂi cum acest vis s-a transformat în realitate!

BUGET

17
17

FORMULA STUDENT | BLUESTREAMLINE

FORMULA STUDENT | BLUE STREAMLINE

