CONCURSUL NAŢIONAL STUDENŢESC DE REZISTENȚA MATERIALELOR
Recent, în zilele de 23-25 mai 2013, s-a desfăşurat Faza Naţională, Ed. XXXI, a Concursului
ştiinţific studenţesc de Rezistenţa Materialelor "C. C. Teodorescu", găzduit de Facultatea de
Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, tânăra şcoală transilvăneană de construcţii
aflată în pragul aniversării a 60 de ani de existenţa ( 1953-2013).
Comitetul de organizare, avându-i în frunte pe Conf. dr. ing. Liviu H. Cucu, prorector al
Universităţii Tehnice, ca preşedinte, şi Conf. dr. ing. Anca G. Popa, prodecan al Facultăţii de
Construcţii, ca director de concurs, sprijiniţi de ceilalţi colaboratori, s-a străduit şi a reuşit să
confere manifestării ştiinţifice codiţii optime de derulare a activităţilor; atât studenţilor
participanţi, cât şi cadrelor didactice îndrumătoare, descinzând aici din centre tehnice
universitare, precum : Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Braşov, Ploieşti, Galaţi, Constanţa, Resiţa,
alături de colegii amfitrioni.
Îmbucurător este faptul că toţi studenţii au fost bine pregătiţi la această disciplină
inginerească de bază , Rezistenţa Materialelor, dar dintre aceştia s-au remarcat în mod deosebit
laureaţii celor trei profiluri ale concursului:
1. Construcţii - Cluj-Napoca, Premiile I ( Stud. Claudiu Costa ) , II ( Stud. Alexandru
Ţigănescu) şi Menţiune ( Stud. Paul Musta ), sub îndrumarea Asist. ing. Daniel Suciu;
Timişoara, Premiul III;
2. Mecanic - Timişoara, Premiile I , II si Menţiune; Ploieşti, Premiul III;
3. Nemecanic - Ploieşti, Premiul I, Timişoara, Premiul II şi Menţiune; Bucureşti, Premiul III.
S-au acordat şi premii speciale în memoria marilor profesori de Rezistenţa Materialelor
trecuţi în lumea umbrelor: Acad. Gheorghe Buzdugan ( Bucureşti), Vasile Ille ( întemeietorul
şcolii clujene de specialitate), Mircea V. Soare (Bucureşti), Mihail Diaconu ( Iaşi), ca si a
proiectantului de structuri Liviu V. Pop.
În afara concursului, participanţilor li s-au asigurat variate activităţi de destindere: vizitarea
centrului istoric al Municipiului Cluj-Napoca, accesul la Complexul de Nataţie al Universităţii
Tehnice, excursie la Salina Turda, iar pentru cadrele didactice, în exclusivitate, a fost organizată
masa rotundă cu tema " Rolul concursurilor studenţeşti în dezvoltarea abilităţilor profesionale".
La festivitatea de premiere, care a avut loc în Pavilionul " Observator", au rostit, în cuvinte
alese, scurte alocuţiuni Conf. dr. ing. Anca G. Popa, Conf. dr. ing. Liviu H. Cucu şi Conf. dr. ing.
Nicolae Chira, decanul Facultăţii de Construcţii, felicitând studenţii participanţi pentru rezulatele
obţinute, garanţie a desăvârşirii lor în pregătirea inginerească. Ne-a bucurat prezenţa decanului
de vârstă al profesorilor de Rezistenţa Materialelor din ţară, Prof. dr. ing. Ioan Păstrav, a
ministrului Prof. dr. ing. Mihail Hărdău, nu mai puţin a "temutului" Prof. dr. ing. Adrian M.
Ioani, şeful Grupului de discipline Rezistenţa Materialelor al Departamentului de Mecanica

Construcţiilor, mobilizatorul " din umbră" al concursului, sub aspectul sponsorizării ( S.C.
Napoca S.A. , S.C.H. Coninstal S.R.L., R.A.T.U.C., toate din Cluj-Napoca, şi S.C. Unio S.A. din
Satu-Mare).
În încheiere, Ansamblul folcloric "Românaşul", formaţiile de dans clasic şi modern ale
Clubului cultural studenţesc al Universităţii Tehnice şi invitatul special, îndrăgitul "Rabă" ne-au
încântat prin măiestria lor artistică. Cina comună de despărţire a pus capăt unui susţinut travaliu
organizatoric şi profesional, unui sejur de neuitat la Cluj-Napoca.
A fost o utilă confruntare ştiinţifică studenţească la nivel naţional, devenită tradiţională, din
care se poate desprinde o pertinentă concluzie privind locul fiecărui centru tehnic universitar în
ierarhia valorilor. Tuturor, învingători şi învinşi, organizatori, li se cuvin sincere felicitari!
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