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La CONCURSUL PROFESIONAL STUDENŢESC DE REZISTENŢA MATERIALELOR 

„C. C. TEODORESCU” – EDIŢIA A XXXVI-A, FAZA NAŢIONALĂ - Iaşi – mai 2017 

vor participa studenţi din toate centrele universitare care au învăţământ tehnic 

superior. Concursul se desfăşoară pe 3 profiluri: Mecanic, Nemecanic şi Construcţii. 

Iniţiat de Facultatea de Mecanică din Timişoara, în anul 1969, concursul s-a 

generalizat apoi în toate centrele universitare, s-a desfăşurat anual fără întrerupere 

şi poate fi considerat echivalent cu olimpiadele naţionale din învăţământul 

preuniversitar.  

În anul 2017 organizarea fazei finale a acestui concurs naţional revine 

Universităţii Tehnice din Iaşi prin Colectivul de Rezistenţa materialelor din cadrul 

Facultăţii de Mecanică şi colectivul de Rezistenţa materialelor din cadrul Facultăţii 

de Construcţii şi instalaţii. Precizăm că acest concurs profesional este unul dintre 

puţinele la care se organizează o fază naţională angrenând toate centrele 

universitare tehnice, reprezentând totodată una dintre manifestările naţionale care 

contribuie la stimularea competitivităţii în rândul studenţilor. Preconizăm că la 

concurs vor participa aproximativ 60 de studenţi şi în jur de 20 de cadre didactice 

însoţitoare.  

 
  

 

http://www.edu.ro/


FIŞA Evenimentului ştiinţific 

 
DENUMIREA ACŢIUNII 

CONCURS PROFESIONAL – ŞTIINŢIFIC “C. C. TEODORESCU” LA 
DISCIPLINA REZISTENŢA MATERIALELOR – faza finală 
 

DATA DE DESFĂŞURARE (termenul limită de realizare) 
11 – 13 MAI 2017 
 

LOCALITATEA 
IAŞI 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 
FACULTATEA DE MECANICĂ Iaşi 
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII Iaşi 
 

ELEMENTE DEFINITORII ALE ACTULUI ŞTIINŢIFIC: 
CARACTERUL:  NATIONAL 
DESCRIEREA PE SCURT A EVENIMENTULUI: 
Este un concurs profesional – ştiinţific la disciplina REZISTENŢA 

MATERIALELOR (echivalentul olimpiadelor din învăţământul 
preuniversitar) care reuneşte studenţi coordonaţi de cadre didactice de 
la facultăţile cu profil tehnic din întreaga ţară, oferind acestora 
posibilităţi de afirmare şi promovare a propriilor idei, precum şi de 
stabilire a unor relaţii de colaborare între studenţi şi cadrele didactice. 
Concursul se desfăşoară pe trei profiluri: Mecanic, Nemecanic şi 
Construcţii.  

Vor avea loc seminarii susţinute de către specialişti în domeniu, se 
va organiza o festivitate de premiere la care vor fi invitate câteva 
formaţii artistice reprezentative pentru municipiul şi judeţul nostru şi 
nu în ultimul rând participanţii vor efectua un tur al municipiului Iaşi şi 
vor vizita obiective turistice din oraş si din vecinătate.  

 
NOMINALIZAREA PARTICIPANŢILOR 
Vor participa studenţi şi cadre didactice din centrele universitare: 

Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj Napoca, Braşov, Craiova, Reşiţa, 
Constanţa, Galaţi, Bacău, Suceava, Târgu Mureş, Sibiu, Arad, Petroşani, 
Oradea, Piteşti. 



ORGANIZATORI (în ordinea asumării responsabilităţii în organizarea 
evenimentului, sumele alocate şi natura cheltuielilor aprobate) 

o Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 
Robotică - colectivul de Rezistenţa Materialelor – Facultatea de 
Mecanică  
o Departamentul de Mecanica Structurilor - colectivul de 
Rezistenţa Materialelor – Facultatea de Construcţii 
o Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică 
o Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
 

ALTE PRECIZĂRI DESPRE EVENIMENT  
Este singurul concurs de acest fel, la care se organizează o fază 

naţională, reunind studenţi de la toate facultaţile cu profil ingineresc din 
ţara noastră. Este un prilej pentru studenţi de a-şi afirma capacităţile 
profesionale şi ştiinţifice la una dintre cele mai importante discipline de 
cultură tehnică generală, Rezistenţa materialelor. 

Participând la acest concurs, studenţii vor dobândi eleganţa 
profesională, capacitatea de a susţine un test complex şi de a-şi impune 
punctul de vedere precum şi abilitatea de a promova şi dezvolta în 
societate gândirea critică şi deschisă, toleranţa faţă de opiniile adverse, 
comunicare eficientă, cercetarea, identificarea şi analiza soluţilor 
optime. 

Principalul obiectiv al concursului este intermedierea intâlnirii 
participanţilor din diferitele centre universitare ale ţării şi implicit 
schimbul de idei, impresii şi experienţă. Acest contact duce totodată la 
dezvoltarea opiniei şi modului de percepere a diferenţelor socio-
culturale în raport cu universalitatea limbajului tehnic şi normele fixe 
aplicate în ştiinţă. În acest sens latura competitivă a concursului pune în 
evidenţă necesitatea dezvoltării spiritului de competiţie, de care tinerii 
vor avea nevoie la începutul şi pe tot parcursul integrării lor pe piaţa 
muncii. Prin toate activităţile pe care le conţine, faza finală a concursului 
naţional de Rezistenţa materialelor reprezintă un eveniment socio-
cultural-ştiinţific care dezvoltă aptitudinile necesare integrării 
studenţilor în societate. 
 
RESPONSABILI DE PROIECT 

 Prof. univ. ab. dr. ing. Viorel GOANŢĂ 
 Conf. univ. dr. ing. Marian Mareş 
 Şef lucrări dr. ing. Ionuţ-Ovidiu TOMA 


