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Studenții UPT au construit cel mai frumos pod 

 

1. Studenții UPT au construit cel mai frumos pod 
 

 

Recent, pe platforma Microsoft Teams, a 

Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri din 

cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii 

Bucureşti, a avut loc ediţia a VI-a a concursului 

studenţesc "CADRE - Concurs de mAchete de 

poDuri şi feRme din lEmn". Toate echipele 

participante au respectat necesarul de material, 

tipul de lemn (Balsa) şi regulile constructive impuse în regulamentul concursului, iar la final 

au întocmit un poster A3. 

Din partea Facultăţii de Construcţii a Universităţii Politehnica Timişoara au participat patru 

echipe, alcătuite din câte doi studenţi, din anii de studiu lll şi IV, elaborate sub îndrumarea 

drd. ing. Maura Vioreanu. Studenţii echipelor participante au fost: 

1. Echipa "ICG" - Andreia Juravle, împreună cu Isabella Floroni, anul III, secţia ICG, lucrare 

intitulată "Podul Prieteniei"; 

2. Echipa "Hope" - Emanuel Merticariu, împreună cu Marian Alexandru Radu, anul III, secţia 

CFDP, lucrare intitulată "Podul Bănăţean"; 

3. Echipa "Blitzkrieg" - Teodor Gugea (anul IV, CCIA), împreună cu Ştefan Edward Manea 

(anul III, ICG) lucrare intitulată "Podul Ferdinand"; 

4. Echipa "Răspândacii" - Dan Radu Bârdan, împreună cu Robert Papp, anul I, master IPT, 

lucrare intitulată "Podul Zafer". 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1639_ro.html
https://www.amosnews.ro/studentii-upt-au-construit-cel-mai-frumos-pod-2020-12-13
https://www.amosnews.ro/studentii-upt-au-construit-cel-mai-frumos-pod-2020-12-13
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Toate cele 4 echipe din cadrul UPT au dat dovadă de implicare, seriozitate, spirit de echipă 

şi inovaţie în realizarea machetelor. Dintre cele 19 echipe participante, la secţiunea de 

machete de poduri, echipa "ICG" a fost desemnată câştigătoarea premiului pentru cea mai 

frumoasă machetă. 

După cum declară cele două autoare, inspirat din podul lui Anghel Saligny, "Podul 

Prieteniei" simbolizează pilonii unei prietenii adevărate: încredere, stabilitate şi frumuseţe. 

Structura podului grinda cu zăbrele, aceasta fiind cea mai avantajoasă structură pentru un 

pod cu o deschidere redusă. 

 

2. Cel mai frumos pod, construit de studenții de la Universitatea 
Politehnică Timișoara 

 

 La cea de-a VI-a ediţie a concursului 

studenţesc „CADRE – Concurs de 

mAchete de poDuri și feRme din 

lEmn”, găzduit pe platforma Microsoft 

Teams, a Facultăţii de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri din cadrul 

Universităţii Tehnice de Construcţii București, echipa ”ICG” a Universităţii Politehnica din 

Timișoara a fost desemnată câștigătoare. 

Dintre cele 19 echipe participante, patru au reprezentat Facultatea de Construcţii a UPT, 

fiind alcătuite din câte doi studenţi, din anii de studiu lll și IV, elaborate sub îndrumarea 

drd. ing. Maura Vioreanu. ”Podul Prieteniei”, realizat de studentele din anul III – Andreia 

Juravle și Isabella Floroni a fost desemnat cel mai frumos pod, prezentat sub formă de 

machetă în cadrul concursului. Inspirat din podul lui Anghel Saligny, „Podul Prieteniei” 

simbolizează pilonii unei prietenii adevărate – încredere, stabilitate și frumuseţe, după 

cum au declarat cele două autoare. 

https://renasterea.ro/cel-mai-frumos-pod-construit-de-studentii-de-la-universitatea-politehnica-timisoara/
https://renasterea.ro/cel-mai-frumos-pod-construit-de-studentii-de-la-universitatea-politehnica-timisoara/
https://renasterea.ro/cel-mai-frumos-pod-construit-de-studentii-de-la-universitatea-politehnica-timisoara/
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3.  Studenții UPT au construit cel mai frumos pod 

 

 

 

https://www.incisivdeprahova.ro/2020/12/13/studentii-upt-au-construit-cel-mai-frumos-pod/
https://www.incisivdeprahova.ro/2020/12/13/studentii-upt-au-construit-cel-mai-frumos-pod/


   
 

dci@upt.ro 4 

4.  Studenții UPT au construit cel mai frumos pod 

 

Recent, pe platforma Microsoft 

Teams, a Facultăţii de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri din cadrul 

Universităţii Tehnice de Construcţii 

București, a avut loc ediţia a VI-a a 

concursului studenţesc „CADRE – Concurs de mAchete de poDuri și feRme din lEmn”. 

Toate echipele participante au respectat necesarul de material, tipul de lemn (Balsa) și 

regulile constructive impuse în regulamentul concursului, iar la final au întocmit un poster 

A3. 

Din partea Facultăţii de Construcţii a Universităţii Politehnica Timișoara au participat patru 

echipe, alcătuite din câte doi studenţi, din anii de studiu lll și IV, elaborate sub îndrumarea 

drd. ing. Maura Vioreanu. Studenţii echipelor participante au fost: 

1. Echipa “ICG” – Andreia Juravle, împreună cu Isabella Floroni, anul III, secţia ICG, 

lucrare intitulată „Podul Prieteniei”; 

2. Echipa “Hope” – Emanuel Merticariu, împreună cu Marian Alexandru Radu, anul III, 

secţia CFDP, lucrare intitulată „Podul Bănăţean”; 

3. Echipa “Blitzkrieg” – Teodor Gugea (anul IV, CCIA), împreună cu Ștefan Edward 

Manea (anul III, ICG) lucrare intitulată „Podul Ferdinand”; 

4. Echipa “Răspândacii” – Dan Radu Bârdan, împreună cu Robert Papp, anul I, master 

IPT, lucrare intitulată „Podul Zafer”. 

 

https://oficialmedia.com/studentii-upt-au-construit-cel-mai-frumos-pod/
https://oficialmedia.com/studentii-upt-au-construit-cel-mai-frumos-pod/
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Toate cele 4 echipe din cadrul UPT au dat dovadă de implicare, seriozitate, spirit de echipă 

și inovaţie în realizarea machetelor. Dintre cele 19 echipe participante, la secţiunea de 

machete de poduri, echipa “ICG” a fost desemnată câștigătoarea premiului pentru cea mai 

frumoasă machetă. 

După cum declară cele două autoare, inspirat din podul lui Anghel Saligny, „Podul 

Prieteniei” simbolizează pilonii unei prietenii adevărate: încredere, stabilitate și frumuseţe. 

Structura podului grinda cu zăbrele, aceasta fiind cea mai avantajoasă structură pentru un 

pod cu o deschidere redusă. 

 

5. Studenții UPT au construit cel mai frumos pod 

 

Recent, pe platforma Microsoft Teams, 

a Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi 

Poduri din cadrul Universităţii Tehnice 

de Construcţii Bucureşti, a avut loc 

ediţia a VI-a a concursului studenţesc 

"CADRE - Concurs de mAchete de 

poDuri şi feRme din lEmn". Toate 

echipele participante au respectat necesarul de material, tipul de lemn (Balsa) şi regulile 

constructive impuse în regulamentul concursului, iar la final au întocmit un poster A3. 

 

Din partea Facultăţii de Construcţii a Universităţii Politehnica Timişoara au participat patru 

echipe, alcătuite din câte doi studenţi, din anii de studiu lll şi IV, elaborate sub îndrumarea 

drd. ing. Maura Vioreanu. Studenţii echipelor participante au fost: 

 

1. Echipa "ICG" - Andreia Juravle, împreună cu Isabella Floroni, anul III, secţia ICG, lucrare 

intitulată "Podul Prieteniei"; 

2. Echipa "Hope" - Emanuel Merticariu, împreună cu Marian Alexandru Radu, anul III, secţia 

CFDP, lucrare intitulată "Podul Bănăţean"; 

https://www.agerpres.ro/stiri/2020/12/13/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--627001
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/12/13/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--627001
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3. Echipa "Blitzkrieg" - Teodor Gugea (anul IV, CCIA), împreună cu Ştefan Edward Manea 

(anul III, ICG) lucrare intitulată "Podul Ferdinand"; 

4. Echipa "Răspândacii" - Dan Radu Bârdan, împreună cu Robert Papp, anul I, master IPT, 

lucrare intitulată "Podul Zafer". 

Toate cele 4 echipe din cadrul UPT au dat dovadă de implicare, seriozitate, spirit de echipă 

şi inovaţie în realizarea machetelor. Dintre cele 19 echipe participante, la secţiunea de 

machete de poduri, echipa "ICG" a fost desemnată câştigătoarea premiului pentru cea mai 

frumoasă machetă. 

 

După cum declară cele două autoare, inspirat din podul lui Anghel Saligny, "Podul 

Prieteniei" simbolizează pilonii unei prietenii adevărate: încredere, stabilitate şi frumuseţe. 

Structura podului grinda cu zăbrele, aceasta fiind cea mai avantajoasă structură pentru un 

pod cu o deschidere redusă. 


