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CAPITOLUL I - DESCRIEREA CONCURSULUI:  

Art. 1  Denumirea oficială a Concursului: „MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

UTILIZATE ÎN INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT”. Această denumire se va 

regăsi pe toate materialele de promovare ale Concursului precum și pe 

testele transmise participanților la Concurs.  

Art. 2  Organizatorul Concursului: Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și 

Poduri (FCFDP) din cadrul Universității Tehnice de Construcții București 

(UTCB) - Profesor organizator: Conf. univ. dr. ing. Marin AMĂREANU. 

Art. 3  Obiective și domeniu: Concursul are ca scop stimularea studenților, 

viitori constructori, pentru studiul corelației compoziție – structura – 

proprietăți pentru fiecare material utilizat, și responsabilizarea lor în ceea ce 

privește utilizarea corectă și la parametrii a materialelor de construcții, în 

infrastructura rutiera și feroviara, în scopul creșterii duratei de exploatare a 

construcțiilor în condiții de siguranță. 
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Art. 4  Data și locul de desfășurare a concursului: 26.05.2021, ora 12:00 PM,  

platforma online Microsoft Teams a Universității Tehnice de Construcții 

București (UTCB). 

Art. 5  Durata de desfășurare a concursului este de 30 minute. 

Art. 6  Concursul se desfășoară o singură dată în semestrul al II-lea al 

fiecărui an universitar. 

 

CAPITOLUL II - CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:  

Art. 7  Vor fi considerați eligibili pentru Concurs doar studenții înscriși la 

învățământul de zi în anul I la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, 

Universitatea Tehnică de Construcții București. 

CAPITOLUL III - ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR LA CONCURS:  

Art. 8  Înscrierea participanților se va face prin completarea de către 

participantul eligibil a formularului de înscriere present pe site-ul Facultății 

de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și a declarației de luare la cunoștință a 

prevederilor prezentului regulament. 

Art. 9  Înscrierea participanților la concurs începe pe data de 16 mai; 

Perioada de înscriere se va termina cu minim 2 zile înainte de susținerea 

Concursului. 

Art. 10  Anterior Concursului, vor fi confruntate datele personale ale 

studenților prezenți la concurs cu datele personale ale studenților din lista 

oficială a secretariatului facultății în care se organizează Concursul. 

Art. 11  Înscrierea altor persoane (cărora nu li se adresează prezentul 

Concurs, conform Capitol II, Art. 8 din prezentul Regulament) este nulă de 

drept. Înscrierea participanților cu date false sau greșite conduce în mod 

automat la anularea dreptului de participare. 
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Art. 12  Concurenții pot participa la maxim două ediții ale Concursului. 

Art. 13  Pentru a se putea organiza Concursul este necesară înscrierea a 

minim 15 (cincisprezece) participanți și apoi prezența la test a cel puțin 10 

(zece) participanți acceptați în Concurs. 

Art. 14  Concursul se va desfășura în perioada 01 mai - 15 iunie (data exactă 

și ora de concurs vor fi stabilite ulterior și trecută pe afișele de promovare). 

Art. 15  Promovarea Concursului se va face la sediul Facultății de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri, Universitatea Tehnică de Construcții București. 

Participarea concurenților la Concurs este gratuită, iar comunicarea se 

face în limba română. 

Art. 16  Organizatorii se angajează să păstreze, conform prevederilor legale, 

confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de concurenți și să 

nu le utilizeze în alte scopuri. 

 

 

CAPITOLUL IV – DESFASURAREA CONCURSULUI:  

Art. 17  Bibliografia Concursului cuprinde cursul de Materiale de construcții 

predat la disciplina Materiale de construcții, anul I, Facultatea de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri, Universitatea Tehnică de Construcții București și sursele 

bibliografice aferente. 

Art. 18  Concursul va consta în completarea individuală, timp de 30 de 

minute, a unor chestionare tip grilă cu 40 de întrebări specifice cursului de 

Materiale de construcții. Dacă este necesar, se organizează probe speciale 

de departajare, care vor consta în completarea individuală a altor 

chestionare tip grilă (10 întrebări) pentru stabilirea câștigătorului pentru 

fiecare din cele trei locuri premiate. 
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Art. 19  Subiectele de concurs se întocmesc de către o comisie de elaborare 

a subiectelor formată din Decanul sau Prodecanul Facultății de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri, care avizează subiectele, și cadrul didactic titular la 

disciplina Materiale de Construcții din cadru Facultății de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri.  

Art. 20  Comisia de elaborare a subiectelor realizează baremul de corectare 

și asigură rezolvarea eventualelor contestații. 

Art. 21  Orice încercare de fraudare sau de nerespectare a Regulamentului 

de desfășurare a Concursului conduce automat la descalificarea 

concurentului sau concurenților aflați în această situație.  

Art. 22  Comisia de Concurs este formată din:  

• PREȘEDINTE: conducătorul facultății, Decan sau Prodecan, 

sau un cadru didactic desemnat de către Decanatul facultății;   

• Cadrul didactic titular la disciplina Materiale de Construcții 

din cadru Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri. 

• Un membru al asociației studențești. 

Art. 23  Pe durata desfășurării Concursului și a premierii câștigătorilor, 

organizatorii vor face fotografii cu participanții, fotografii care vor fi utilizate 

strict pentru promovarea Concursului. 

CAPITOLUL V - PREMIEREA PARTICIPANTILOR ȘI REZOLVAREA 

CONTESTATIILOR: 

Art. 24  Toate premiile sunt nominale, pentru fiecare premiu există un singur 

câștigător, persoană fizică. Fiecare premiu este însoțit de o diplomă 

semnată de Președintele Comisiei și Decanul Facultății de Căi ferate, 

Drumuri și Poduri. 
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Art. 25  Toți participanții care obțin cel puțin 20 puncte (din totalul de 40 

destinate cursului de Materiale de construcții) obțin nota de promovare a 

examenului de Materiale de construcții (20 puncte reprezintă nota 5, 40 

puncte reprezintă nota 10). 

Art. 26  După afișarea rezultatelor, participanții pot depune, în atenția 

Comisiei, contestații în maxim 3 ore de la afișare.   

Art. 27  Contestațiile vor fi analizate și rezolvate împreună cu studentul care 

face contestația. 

CAPITOLUL VI – PREVEDERI PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

ONLINE 

Art. 28  Concursul de „MATERIALE DE CONSTRUCȚII UTILIZATE ÎN 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT” se va susține pe platforma online 

Microsoft Teams a Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). 

Art. 29  Accesul în platformă Microsoft Teams a UTCB  este autorizat doar 

prin intermediul contului personal de student al UTCB. 

Art. 30  Aprobarea participării la concursul „MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

UTILIZATE ÎN INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT” este validată automat 

doar prin completarea de către participantul eligibil a formularului de 

înscriere și a declarației de luare la cunoștință a prevederilor prezentului 

regulament. 

Art. 31  Pe toată durata concursului studenții sunt obligați să activeze 

camera video și microfonul pentru identificare și supraveghere. Refuzul 

sau defecțiunile tehnice care conduc la neutilizarea camerei video și a 

microfonului vor conduce la excluderea participantului din cadrul 

concursului. 

Art. 32  Utilizarea căștilor audio pe durata examenului este strict interzisă. 
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Art. 33  Este interzisă folosirea unei configurații desktop cu doua ecrane 

video (monitoare), respectiv notebook/laptop și încă un ecran video. 

Art. 34  Concursul va fi supravegheat video și audio, înregistrat și arhivat.  

 


