
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  DE  CREATIVITATE  MECANICĂ 

“DUMITRU  MANGERON” 

 

Inspiraţi de ataşamentul manifestat de renumitul om de 
ştiinţă, profesorul dr. docent Dumitru Mangeron (1906-1991) faţă 
de  stimularea creativităţii în invăţământul tehnic, organizatorii 
acestei competiţii au hotărât să iniţieze un concurs care să-i 
poarte numele şi care să transmită mai departe entuziasmul, 
inventivitatea şi dragostea faţă de studiul disciplinelor din 
domeniul mecanicii.  

Concursul se vrea o alternativă modernă de organizare a 
unei competiţii şcolare la care  rezolvarea probelor va presupune o abordare creativă a cunostinţelor şi 
deprinderilor şi lucrul in echipă şi care va stimula dezvoltarea gândirii tehnice creative şi  transferul 
cunoştinţelor în situaţii noi.  Concursul  îi va determina pe elevi să-şi dezvolte cunoştinţele, abilităţile şi 
atitudinile, va creşte ataşamentul pentru şcoala căreia îi aparţin, va crea un plus de motivaţie ştiut fiind 
că  motivatia optimă scurtează timpul invăţării şi poate fi o garanţie a succesului. 

 Concursul se adresează elevilor din clasele a IX-a până la a XII-a  de la profilul mecanic din 
grupurile şcolare si colegiile tehnice din judeţul Iaşi si judettele din zona Moldovei.  Fiecare şcoală 
poate participa la concurs cu un echipaj format din 4 elevi, câte unul din fiecare an de studiu.  

Concursul constă din următoarele probe: o probă teoretică şi o probă practică susţinute de 
echipele  şcolilor participante şi o probă teoretică susţinută numai de elevii din clasa a XII-a.  
           Rezultatul acestei probe, corelat cu rezultatul echipei din care face parte, va  permite desemnarea 
unui câştigător care va beneficia de unele avantaje legate de admiterea la Facultatea Constructii de 
Masini si Management Industrial. 

În alcătuirea subiectelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea creatoare 
a cunoştinţelor dobândite de elevi la disciplinele tehnice din domeniul mecanic, din trunchiul 
comun.  
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IDEEA 



Se va urmări în mod deosebit stimularea  capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare şi 
de soluţionare a unor probleme reale. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de 
creaţie al participanţilor precum şi capacitatea lor de a lucra în echipă. 

 Comisiile care asigură desfaşurarea concursului sunt alcătuite din cadre didactice de 
specialitate din Facultatea de Construcţii de Maşini si Management Industrial  şi din grupurile 
şcolare tehnice participante. 

Pentru buna desfasurare a fazei finale a concursului se vor stabili urmatoarele comisii:   

 Comisia de organizare a concursului 
 Comisia pentru propunerea subiectelor 
 Comisia de evaluare 
 Comisia pentru rezolvarea  contestatiilor 
 Comisia de supraveghere 

 Timpul de lucru pentru probele de concurs se stabileşte de către comisia de organizare a 
concursului, în raport cu specificul subiectului. 

 Rezolvarea subiectelor probei teoretice cât şi a probei practice se va face prin conlucrarea 
directă  între membrii fiecărei echipe. Împărţirea sarcinilor de lucru în cadrul echipelor este de 
competenţa aceastora. Prezentarea rezolvării subiectului probei practice va fi publică şi va fi facută in 
maniera stabilita de membrii fiecărei echipe.    

 Proba teoretică pentru elevul din clasa a XII-a se va desfăşura individual şi va avea în vedere 
programa  şcolară la disciplinele din trunchiul comun  studiate in ultimii doi ani de liceu.  

Fiecare probă de concurs va fi apreciată cu max. 100 puncte; stabilirea punctajului final se va 
face ca medie ponderată a punctajelor obţinute în concurs, astfel:  

    Punctajul echipei:  PE = 0,4PPT + 0,4PPP + 0,2P12 

    Punctajul elevului din clasa a XII-a:  PXII = 0,6P12 + 0,2PPT + 0,2PPP  

în care:   

PE - Punctajul final al echipei 

PXII - Punctajul final al elevului din clasa a XII-a 

PPT - Punctajul obţinut de echipă la proba teoretică 

PPP - Punctajul obţinut de echipă la proba practică 

P12 - Punctajul obţinut de elevul de clasa a XII a la proba speciala 

 

Ierarhia echipelor participante şi a elevilor din clasa a XII-a se stabileşte în ordinea 
descrescătoare a punctelor obţinute. 



La prima editie a Concursului care s-a desfăsurat în mai 2005, la initiativa Grupului Scolar 
“Dumitru Mangeron” si a Facultătii de Construcţii de Maşini si Management Industrial au participat 
7 Grupuri Scolare din Municipiul Iasi (28 elevi).  

În anii următori, Concursul a fost organizat de câte un alt Grup Scolar si numărul 
participantilor a crescut astfel încât incepand cu editia a VI-a a Concursului au participat si echipaje  
din judetele Moldovei .(Vaslui, Neamt, Bacău, Suceava, Botosani, Bârlad).  

Ne asteptăm ca și la editia a XIV-a din  20.04.2018, organizată de Liceul Tehnologic de 
Mecatronica si Automatizari din Iasi și Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” din Tîrgu Neamț să avem o 
participare asemanătoare.  
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