
             
HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 28 februarie  2012 

 

Cu privire la organizarea concursului  „Creativitatea tehnică a studenţilor 

 UTM Maşina Robe Goldberg- 2012”  

 

 Pe parcursul a 4 ani de existenţă BEST/UTM a promovat 35 evenimente cu participarea studenţilor UTM. 

În  fiecare an BEST/UTM invită să participe studenţii UTM la diverse activităţi şi concursuri cu caracter creativ şi 

didactic (Festivalul Tehnic BeeTech, Competiţia inginerească BEST (BEC), Cursuri de Vară etc.) 

 În cadrul competiţiilor regionale ROBEC (Romanian BEST Enginiring Competition) desfăşurate în 2011 

în centrul Comercial Shopping Malldova echipa BEST/UTM sa plasat pe locul I, beneficiind de posibilitatea de a 

participa la etapa Europeană a competiţiei EBEC. Echipa BEST/UTM la competiţia EBEC, Istambul, Turcia (1-

11 august 2011) sa plasat pe locul II. 

 La iniţiativa BEST/UTM în 2011 a fost lansată prima ediţie a concursului „Maşina Robe Goldberg” 

(Reuben Garrett Lucius Goldberg celebru inginer, sculptor, caricaturist, inventator american al cărui creaţii 

fantastice în anii 20-30 ai secului XX au determinat asocierea numelui său cu orice dispozitiv complicat). 

 Concepţia generală a „Maşinei Robe Goldberg” propusă de BEST/UTM pentru concurs reprezenta un 

dispozitiv mecanic vizibil şi spectaculos care foloseşte mai multe transferuri de energie. În perioada septembrie –

noiembrie 2011 echipele de studenţi au elaborat concepţia, construit maşinile respective care au fost prezentate la 

concursul spectaculos din 30 noiembrie 2011. În rezultatul evaluării de către Juriu a rezultatelor concursului sau 

plasat: pe locul I - echipa mixtă a facultăţilor FCIM şi FIMCM; pe locul II - echipa FIMCM, iar pe locul III - 

Filiera Anglofonă a FCIM. 

 În 2012 BEST/UTM a lansat iniţiativa organizării ediţiei II a Concursului „Creativitatea tehnică a 

studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg – 2012”. Au fost deja depuse cereri de participare la Concurs de către 7 

echipe de studenţi ale facultăţilor: FRT (10 studenţi); FCIM (10 studenţi); FIMCM (10 studenţi); FIMT (2 echipe 

20 studenţi, catedra UTI şi catedra TA); F En ( 10 studenţi); FCGC (10 studenţi). 

 În scopul stimulării participării studenţilor în activităţile ce ţin de dezvoltarea spiritului de creativitate 

tehnică şi organizării concursului „Creativitatea tehnică a studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg - 2012”  

 

SENATUL HOTĂRĂŞTE 

 

1. A susţine iniţiativa grupului local BEST/ UTM privind organizarea concursului  „Creativitatea tehnică a 

studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg - 2012”;  

2. A crea din sursele extrabugetare/contul special „Fondul de susţinere şi premiere a studenţilor 

participanţi la concursul „Creativitatea tehnică a studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg - 2012” 
în mărime 60 mii lei, care va fi utilizat pentru: 

 ajutorul material acordat studenţilor membri ai echipelor facultăţilor – participante la concurs 

pentru procurarea materialelor necesare confecţionării maşinilor Robe Goldberg în mărime de 49 

mii lei (700 lei/student x 10 studenţi/echipă x 7 echipe); 

 premiere a echipelor studenţeşti învingătoare a concursului în mările de 11 mii lei: (locul I - 5000 

lei, locul II – 4000 lei, locul III – 2000 lei); 

3. A aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Creativitatea tehnică a 

studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg – 2012” elaborat de grupul local BEST/ UTM; 

4. Decanii facultăţilor vor crea condiţii pentru confecţionarea maşinilor Robe Goldberg, inclusiv prin 

punerea la dispoziţia echipelor facultăţilor a încăperilor; 

5. Uzina ETALON  va confecţiona şi va transmite echipelor facultăţilor 7 carcase metalice precum şi 

piesele aflate la Depozit şi neutilizate de Uzina ETALON pentru folosirea acestora de către studenţi la 

confecţionarea maşinilor Robe Goldberg (director dl V. Gulico, în termen până la 5 martie 2012) ; 

6. Termenul limită de confecţionare de către echipele facultăţilor a maşinillor Robe Goldberg este 5 aprilie 

2012, iar concursul propriu zis va avea loc la 12 aprilie 2012; 

7. Clasificarea participanţilor la concurs se va efectua de către Comisia de juriu, în componenţa căreia vor fi 

reprezentanţi ai grupului local BEST/UTM, reprezentanţi ai facultăţilor, Comitetului sindical al 

studenţilor, conform criteriilor stabilite în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

„Creativitatea tehnică a studenţilor UTM -2012” cu crearea maşinilor „Rube Goldberg”; 

8. Mass-media UTM va publica prezenta Hotărâre a Senatului, va reflecta iniţiativa BEST/UTM şi 

rezultatele participării studenţilor la Concurs în ziarul „Mesager Universitar” (redactor şef dna Marina 

Romanciuc); 

 

 



 2 

9. Responsabil de realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru formare continuă, conf. univ. dr. V. 

Amariei. 

 

Preşedintele Senatului U.T.M. 

Ion BOSTAN,  acad. AŞM 

 

 

Secretarul Senatului U.T.M. 

Ion SOBOR,  prof. univ. dr. ing.                         


