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Rezumat: Am predat cursul de Rezistenţa Materialelor începând cu anul 1967 în învăţământul 
liceal şi de subingineri şi cu anul 1973 în învăţământul superior, studenţilor electromecanici ai 
Institutului de Marină din Constanţa. Am scris şi publicat primele mele cursuri în anii 1974, 1978, 
1992 şi 1993. Începând cu anul 1990 am predat cursul cu aceeaşi denumire şi studenţilor 
navigatori şi electricieni, iar din anul 1994 şi studenţilor facultăţii de construcţii a Universităţii 
“Ovidius”. În anul 1998 am scris şi publicat un curs de “Rezistenţa materialelor-Fundamente”, 
care conţinea cunoştinţele necesare tuturor acestor specializări. A rezultat un volum amplu care 
depăşea cunoştinţele necesare fiecărei specializări separate, în parte. Şi atunci mi-am dat seama că 
trebuie să mă adresez în scris fiecărei specializări, separat. În consecinţă, în anul 2005 am publicat 
“Rezistenţa Materialelor pentru navigatori”, iar în 2006, “Rezistenţa materialelor pentru 
electricieni” şi separat, “Rezistenţa materialelor pentru constructori”.         
Cuvinte cheie: Acelaşi curs, Specializări diferite, Conţinut diferit. 

 
 

După cum am amintit şi în rezumatul lucrării, am predat un curs de Rezistenţa Materialelor 
începând cu anul 1967 în cadrul Liceului Industrial Energetic din Constanţa, al cărui director eram. 
Practica aceasta nu a fost deloc de neglijat din punct de vedere didactic, întrucât m-a învăţat să înţeleg 
legătura organică între cerinţele profesorului şi aşteptările elevului care încă nu posedă o privire de 
ansamblu asupra disciplinei predate şi modului în care îl va ajuta în viaţă şi meserie. Am predat apoi 
această disciplină începând cu anul 1973 la un nivel superior, studenţilor de la specializarea 
“electromecanică” a Institutului de marină din Constanţa. Mizam acum pe “maturitatea” studentului 
care ar fi trebuit să aibe noţiuni asupra viitoarei lui specializări, pentru a înţelege la ce-i trebuie o 
disciplină sau alta. Acest deziderat nu putea fi îndeplinit, întrucât în “anii mici” la care se preda 
disciplina, studentul nu avea cunoştinţe suficiente asupra domeniului său de specializare şi deci a 
motivaţiei însuşirii uneia sau alteia dintre disciplinele predate. În condiţiile acestea, în anul 1974 am 
scris (pentru studenţi) un curs (general) de Rezistenţa materialelor, pe care l-am reeditat în anii 1978 
şi 1981, după ce ajunsesem la o soluţie de compromis între necesitatea cunoaşterii a cât mai multor 
elemente de calcul şi realitatea limitării cunoştinţelor practice ale studentului, specifice viitoarei sale 
meserii.   

Începând cu anul 1990 am preluat şi cursurile de Rezistenţa Materialelor de la specializările 
“Navigaţie” şi “Electrotehnică” ale Institutului de Marină Civilă (devenit ulterior “Universitatea 
Maritimă din Constanţa”), iar din 1994 am preluat şi cursul de Rezistenţa Materialelor predat 
studenţilor facultăţii de Construcţii a Universităţii “Ovidius”. Cu alte cuvinte, predam un curs cu 
aceeaşi denumire unor studenţi care erau pregătiţi în patru specializări diferite ca: Electromecanici (de 
fapt mecanici), viitorii ofiţeri mecanici şi mecanici-şefi ai navelor, Electrotehnicieni, viitorii ofiţeri 
electricieni ai navelor, Navigatori, viitorii comandanţi de cursă lungă ai navelor şi Constructori, 
viitorii ingineri constructori, fiecare dintre ei cu specificul diferit al viitoarei meserii şi cu 
particularităţile distincte ale pregătirii lor, inclusiv fundamentale. În consecinţă, am încercat să 
cuprind într-un curs unic, cunoştinţe comune celor patru specializări diferite; şi aşa a apărut cursul 
“eclectic” de 374 de pagini, denumit “Rezistenţa materialelor-fundamente” şi publicat în anul 1998. 
Acesta cuprindea noţiunile fundamentale ale teoriei elasticităţii (tensiuni şi stări de tensiune, 
deformaţii, etc.), elementele necesare de statică (eforturi şi diagrame de eforturi), metode de măsurare 
a deformaţiilor (prin tensometrie electrică rezistivă şi fotoelasticitate), solicitări simple şi compuse, 
etc. Un capitol important (adresat constructorilor) era dedicat barelor (grinzi, stâlpi, etc.) de secţiune 
neomogenă (din beton armat sau din cel puţin două materiale omogene diferite în secţiune). Alte 
capitole erau dedicate stării spaţiale de tensiune, teoriilor de rezistenţă, calculului deplasărilor 
(săgeţilor şi rotirilor), flambajului, grinzilor pe mediu elastic, etc. 
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În “Cuvânt înainte” de la începutul cursului, am făcut următoarele precizări: Prin “Rezistenţa 
materialelor” înţelegem astăzi un complex de cunoştinţe derivând din mecanica mediilor deformabile, 
statica şi teoria elasticităţii. În funcţie de specificul viitorului specialist, planurile şi programele de 
învăţământ ale facultăţilor includ în disciplina “Rezistenţa materialelor” unele sau altele dintre 
capitolele specifice domeniilor amintite mai sus. Astfel, la facultăţile cu profil de construcţii civile şi 
industriale, programa disciplinei include strict noţiuni de mecanica mediilor deformabile ale 
structurilor de tip bară (tirant, stâlp, grindă, etc.) ca elemente static determinate,întrucât studiul 
elementelor de tip placă sau corp masiv constituie obiectul disciplinei “Teoria elasticităţii”, iar studiul 
cadrelor static nedeterminate se face la disciplina “Statica construcţiilor”. La facultăţile cu profil 
mecanic disciplina “Rezistenţa materialelor” reuneşte mai mult sau mai puţin toate cunoştinţele 
corespunzătoare domeniilor amintite mai sus, datorită caracterului lor interferent. În afara acestui 
aspect tratarea de la caz la caz, ţară, facultate sau autor a cursului de “Rezistenţa materialelor” este 
(din păcate) extrem de variată. Până în prezent nu există un “consens” cu privire la sistemul de axe 
folosit, convenţiile de semne pentru eforturi şi de reprezentare a lor în diagrame. Acest lucru face 
imposibilă conceperea unei cărţi specifice de “Rezistenţa materialelor” care să întrunească sufragii 
universale şi chiar naţionale. Ca urmare, orice carte de “Rezistenţa materialelor” poate fi subiect de 
discuţie şi de interpretare din partea specialiştilor în domeniu.Volumul de faţă se adresează în primul 
rând studenţilor şi inginerilor care activează în domeniul construcţiilor, dar el este indiscutabil util 
(din punctul de vedere al capitolelor tratate) şi studenţilor şi inginerilor din orice alt domeniu al 
tehnicii. Sistemul de axe folosit este cel drept. Eforturile secţionale pe faţa pozitivă (din stânga 
secţiunii imaginare) se consideră pozitive dacă sunt orientate în sensul pozitiv al axelor, iar pe faţa 
negativă (din dreapta secţiunii imaginare), invers. Pentru ca aceste convenţii să fie în concordanţă cu 
cele unanim acceptate în cazul problemelor plane (în cazul grinzilor orizontale), axa “x” este orientată 
spre dreapta, “z” în jos, iar “y” spre privitor. Diagramele de momente încovoietoare pozitive s-au 
reprezentat de partea fibrei “întinse”, contrar convenţiei acceptate în ţările anglo-saxone. Unităţile de 
măsură sunt cele din “Sistemul Internaţional”, cu exprimarea celor pentru tensiuni în MegaPascali 
[MPa]. În ce priveşte noţiunile şi terminologia folosită, am încercat o “împăcare” a punctelor de 
vedere al autorilor noştri autohtoni, criteriul fundamental acceptat în situaţia unor păreri divergente 
fiind cel logic-raţional (ca de exemplu acceptarea noţiunii de “încovoiere dublă” pentru cea cu două 
momente încovoietoare în secţiune, dar–ca o consecinţă-preferarea noţiunii de “încovoiere simplă” 
pentru cea cu un singur moment încovoietor în secţiune). De aici şi necesitatea promovării unor 
criterii noi pentru clasificarea solicitărilor de încovoiere în funcţie de natura secţiunii (omogenă sau 
neomogenă), a axelor centrale (principale sau oarecare), sau a prezenţei sau absenţei forţei tăietoare în 
secţiune (cu sau fără forţă tăietoare). Din cauza volumului mare de cunoştinţe, o carte modestă ca cea 
de faţă nu-şi poate propune acoperirea întregului domeniu.     

Din acest motiv, “volumul” de faţă este de fapt “O introducere în studiul Rezistenţei 
materialelor”. De aici şi modul de prezentare. Aplicaţiile sunt specifice şi facile, rolul lor fiind de 
consolidare a cunoştinţelor teoretice prezentate....Desigur că orice carte are lipsuri şi scăderi, deci şi 
cea de faţă. De acest lucru sunt conştienţi în primul rând autorii, care în momentul încheierii redactării 
ştiu întotdeauna mult mai mult decât în momentul începerii ei. Completări vor fi aduse într-un alt 
volum. Suntem recunoscători tuturor celor care vor semnala atât deficienţele de care suntem 
conştienţi, cele discutabile, cât şi cele care ar fi putut să ocolească voinţa noastră de a le evita. 
Rămânem profund recunoscători domnului academician Radu Voinea pentru observaţiile şi sfaturile 
primite, de care am ţinut cont pe parcursul elaborării întregii lucrări. 

Dar iată şi Prefaţa Domnului Academician Radu P. Voinea la acest volum: 
Când prefaţa unei cărţi este scrisă de altcineva decât de autorii ei, ea are de obicei rolul de a 

prezenta cititorilor pe autori. Nu este cazul volumului de faţă. Profesorul doctor inginer Garabet A. 
Kümbetlian este o personalitate binecunoscută în învăţământul universitar din ţara noastră, având o 
bogată activitate didactică de peste 30 de ani şi o valoroasă activitate de cercetare ştiinţifică în 
domeniul rezistenţei materialelor,elasticităţii şi plasticităţii. Este deosebit de activ în calitatea sa de 
membru al Asociaţiei Române de Tensometrie. Doamna Georgeta Mândrescu, cadru didactic la 
Universitatea “Ovidius” din Constanţa este autoarea unor frumoase lucrări ştiinţifice şi doctorand 
sub conducerea profesorului doctor docent Mircea V. Soare de la Universitatea Tehnică de 
Construcţii din Bucureşti. 
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Înainte de a răsfoi volumul mi-am pus întrebarea firească: “Ce ar putea aduce nou un manual 
de rezistenţa materialelor ?” Ştiam de la o glumă pe care o făcea adesea regretatul profesor 
Alexandru Stoenescu, cât de greu este să găseşti ceva nou în domeniul mecanicii teoretice şi aplicate: 
“Nu vă grăbiţi să publicaţi un rezultat nou obţinut. Documentaţi-vă temeinic. Îl veţi găsi în mod sigur 
publicat undeva, iar dacă nu e publicat nicăieri, este sigur greşit !” 

Evident, citind cu atenţie volumul de faţă, n-am căutat rezultate noi, deşi acestea nu lipsesc, în 
ciuda glumei profesorului Alexandru Stoenescu. M-a interesat mai mult să urmăresc modul cum a fost 
sistematizat materialul şi cum au fost nuanţate anumite capitole, în funcţie de importanţa lor teoretică 
şi practică şi pot să afirm că, din acest punct de vedere am avut surprize plăcute. Apreciez în mod 
deosebit sistemul de referinţă adoptat pentru o bară, sistem cartezian drept şi convenţia de semne 
folosită, elemente care nu modifică rezultatele din manualele clasice de rezistenţa materialelor. 
Apreciez, de asemenea, faptul că autorii introduc din primele capitole problema măsurării 
deformaţiilor prin tensometrie electrică şi prin fotoelasticitate şi nu la finele volumului, cum se 
obişnuieşte în unele manuale de rezistenţa materialelor, ca şi când măsurarea deformaţiilor ar fi o 
problemă specială. Am apreciat şi ampla dezvoltare dată problemelor în care intervin tensiuni 
tangenţiale, care sunt expuse deosebit de clar. Atenţia dată acestor probleme este o calitate deosebită 
a acestui manual, ştiut fiind faptul că în soluţionarea lor, intuiţia ne ajută mai puţin decât în cazul 
solicitărilor la care apar numai tensiuni normale. 

Profesorul Panaite Mazilu de la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti distingea 
din acest punct de vedere două categorii de ingineri: ingineri de σ (care ştiu să calculeze bine la 
întindere, compresiune şi încovoiere) şi ingineri de τ (care ştiu să calculeze şi la solicitările la care 
apar tensiuni tangenţiale). Este un mare adevăr exprimat, fireşte, într-o formă amuzantă. 

Sunt multe lucruri care pot fi remarcate în manualul de faţă: tratarea încovoierii elasto-
plastice, a profilelor subţiri, problema secţiunilor neomogene, a grinzilor pe mediu elastic, a 
flambajului lateral al barelor subţiri supuse la încovoiere, etc. 

Adăugând la expunerea clară, uşor accesibilă, un foarte mare număr de exerciţii rezolvate, 
manualul de faţă este unul dintre cele mai reuşite, motiv pentru care îl recomand cu multă căldură..                              

Volumul putea fi considerat un “tratat”; dar ca profesor mi-am dat seama că trebuia să separ şi 
să defalc conţinutul lui de aşa manieră, încât părţile selectate şi desprinse din el să se adreseze 
studenţilor fiecărei specializări în parte. În realitate anticipasem deja acest deziderat, prin cursurile 
predate deja studenţilor. Rămânea doar să transpun un fapt împlinit pe un suport şi el efemer şi în 
continuă înnoire, cu atât mai mult cu cât îmi actualizam şi înnoiam anual cursurile. Ca urmare am 
scris şi publicat cursuri “dedicate” fiecărei specializări, separat.  

Primul dintre acestea a fost “Rezistenţa materialelor pentru navigatori”, apărut în anul 2005. În 
prefaţa acestuia scriam: Volumul de faţă reprezintă conţinutul cursului de Rezistenţa Materialelor din 
planul de învăţământ al studenţilor de la o specializare ca “Navigaţie”, “Transport maritim”, 
“Transport naval”, “Transport fluvial”, etc. Acest curs este prevăzut în anul II de studii, deci înainte 
ca studenţii să fi venit în contact cu cursurile de strictă specialitate ca “Teoria navei”, “Mecanica 
navei”, sau altele care au ca obiect de studiu NAVA. Din acest motiv şi datorită faptului că studenţii 
anului II nu sunt încă familiarizaţi cu problemele concrete de construcţie şi vitalitate ale navei, cursul 
de faţă îşi propune să-i motiveze pe aceştia şi să-i pregătească a înţelege ce se întămplă cu un plutitor 
(ca nava) în diferite condiţii de marş (fără a intra în amănunte şi detalii specifice). Conţinutul cursului 
este adaptat şi volumului mic de ore, destinat de regulă acestei discipline. Din acest motiv am încercat 
să reţin esenţialul, în raport cu timpul destinat disciplinei. Din acelaşi motiv am renunţat şi la multe 
din demonstraţiile care nu au un rol decisiv în ceeace priveşte înţelegerea problemei de fond, dar fără 
a vicia ţinuta ştiinţifică a prezentării. Esenţialul pentru studenţii specializărilor amintite este să fie 
capabili să rezolve probleme simple, să perceapă corect ordinul de mărime al valorilor mărimilor 
fizice calculate şi unităţile de măsură corecte în care se exprimă acestea. Ca atare, am dorit să ofer un 
model de concizie, strict necesar unui curs studenţesc şi care să sumeze toate calităţile unei cărţi de 
lucru, în condiţiile crizei de timp actuale. În continuare precizam: Cursul de faţă a fost întocmit pe 
baza programei din “Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers” (STCW), 
Officer in charge of a navigational watch:STCW  7.03, Module 7, “Ship construction and stability”. 
Subject area 1.2. Ship stresses, and Master and chief mate: STCW 7.01, Module 7, “Ship 
construction, stability and damage control”. Subject area: Shear force, bending moments and torsional 
stress. La aceste cerinţe mai adăugasem problema încovoierii oblice a navei în ruliu, efectul forţelor 
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tăietoare în secţiunile navelor, încovoierea cu forfecare, solicitările compuse de încovoiere cu 
forfecare ale navelor pe apă calmă, problema liniei elastice a navei, ecuaţia diferenţială a liniei 
elastice a navei şi integrarea ei, problema răsucirii libere a profilelor subţiri cu contur deschis şi 
închis, cu aplicaţii în cazul navelor, ş.a. În felul acesta selecţionam judicios problemele specifice şi 
necesare navigatorului într-un curs dedicat strict lui, fără a încărca în mod inutil cursul cu probleme 
nespecifice şi nenecesare viitorului comandant de navă. 

Următorul curs apărut în anul 2006 şi întocmit pe baza aceloraşi principii cu cel descris mai 
sus, a fost “Rezistenţa materialelor pentru electricieni”. Cursul trata calculul de rezistenţă al 
principalelor componente ale maşinilor şi instalaţiilor electrice, care fac obiectul preocupărilor 
ofiţerului electrician de pe navă, ca de exemplu arborii maşinilor electrice, baretele din staţiile 
electrice, etc. Principalele probleme de rezistenţă care l-ar fi interesat pe electrician au fost 
considerate: comportarea arborilor la răsucire, la încovoiere şi solicitări compuse de încovoiere şi 
răsucire, calculul săgeţilor, problema vibraţiilor de încovoiere, calculul săgeţii dinamice şi turaţiei 
critice, evitarea fenomenului de rezonanţă, măsurarea momentului de răsucire şi puterii transmise prin 
arbori cu ajutorul traductoarelor de cuplu, calculul la încovoiere a baretelor din staţiile electrice, şi în 
special problemele legate de exploatarea judicioasă a componentelor descrise mai sus şi de siguranţa 
lor în funcţionare, ca urmare a unei dimensionări corecte.  

În acelaşi an (2006) am publicat o carte (în două volume), destinată exclusiv viitorilor ingineri 
constructori şi intitulată: “Rezistenţa materialelor pentru constructori, breviar de teorie şi probleme” 
În prefaţa lucrării scriam că: Lucrarea de faţă...este una de sinteză şi este gândită şi concepută ca 
material ajutător cursului şi seminarului de Rezistenţa materialelor. În acest scop partea de teorie s-a 
redus la strictul necesar, punându-se accentul pe ipoteze, premize şi convenţii, fără a se mai insista 
asupra demonstraţiilor. În cuprinsul părţii de teorie s-au înserat aplicaţii strict necesare înţelegerii 
teoriei. Partea aplicativă cuprinde probleme tipice rezolvate, probleme nerezolvate cu răspunsuri date 
şi/sau fără răspuns., pentru a stimula lucrul individual şi efortul propriu al studentului. Selecţia 
problemelor este riguroasă. Ea cuprinde probleme care au fost rezolvate la curs şi la seminar, precum 
şi probleme date la faza pe facultate şi pe ţară a concursului de Rezistenţa materialelor 
“C.C.Teodorescu”. 

Soarta a făcut, ca şi acest volum să poarte girul Academicianului Radu P. Voinea; iată, în acest 
caz,  “Cuvânt(ul) Înainte” pe care a binevoit să-l aştearnă la începutul  lucrării citate mai sus:    

Îmi este deosebit de plăcut să aştern câteva gânduri care să scoată în evidenţă calităţile 
prezentei lucrări de rezistenţa materialelor, pe care autorii ei au intitulat-o modest “Breviar de teorie 
şi probleme” 

Experienţa mea în învăţământul tehnic superior, de peste 50 de ani, îmi permite să afirm că 
procesul didactic este un proces cu feed-back; un cadru didactic ideal trebuie să privească necontenit 
în ochii studenţilor şi, în  funcţie de ceeace observă, să regleze nivelul cursului pe care-l predă. Un 
curs elementar ţinut în faţa unor studenţi foarte buni va plictisi, iar unul savant ţinut în faţa unor 
studenţi mediocri nu va putea fi însuşit de aceştia. 

În prezent se aplică, sub diferite forme, mijloacele de informaţie moderne, care pe lângă 
calităţile lor binecunoscute au defectul de a înlocui contactul direct profesor-student, cu o lecţie-
şablon. Cel ce înregistrează o asemenea lecţie, care urmează să fie transmisă studenţilor nu-i 
cunoaşte nemijlocit pe aceştia. El trebuie să facă o ipoteză, de exemplu să presupună că studenţii au 
cunoştinţele de matematici din liceu. Ori, din experienţa mea didactică recentă, am constatat că 
această ipoteză, în condiţiile admiterii în învăţământul superior tehnic pe bază de “dosare” nu este 
întotdeauna conformă cu realitatea.  

Învăţământul superior tehnic pregăteşte ingineri, deci specialişti de nivel superior, capabili să 
realizeze anumite obiective tehnice, dar care să ştie şi de ce trebuie procedat într-un anumit fel pentru 
a le realiza; altfel spus, el trebuie să fie în egală măsură un cunoscător al activităţii practice, dar şi al 
teoriei aferente. Nu este mai puţin adevărat că printr-o activitate practică bine condusă studentul 
poate să asimileze mai uşor cunoştinţele teoretice, care, însă rămân absolut necesare unui inginer. 
Un student, care a rezolvat corect o problemă şi care nu ştie de ce a procedat astfel, nu este un 
student bine pregătit. 

Volumul de faţă rezolvă după părerea mea această importantă problemă, a legării teoriei cu 
practica. Expunerea teoretică, deşi foarte succintă, este deosebit de clară şi, după părerea mea 
suficientă pentru a se înţelege de ce o anumită problemă este rezolvată într-un anumit fel. Secretul 
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reuşitei acestui volum este cunoscut din antichitate, de când Seneca a afirmat: “Lung şi dificil este 
drumul prin învăţătură, scurt şi  eficace este drumul prin exemple “. 

Acesta a fost şi secretul cursului pe care l-am predat timp de peste 50 de ani; după fiecare 
demonstraţie teoretică, am dat 2-3 exemple. 

Şi volumul mai are o calitate; prezintă o bună parte din problemele care s-au dat la 
concursurile de rezistenţa materialelor “C.C.Teodorescu”. Acestea se vor dovedi foarte bune pentru 
studenţii foarte buni. Pentru toate aceste calităţi recomand călduros acest volum studenţilor din 
învăţământul tehnic superior. 

 
Bucureşti, 17 decembrie, 2005                                                     Academician 
                                                                                        Prof.dr.ing. Radu P. Voinea 
 
Orice concluzie este de prisos.     

                                         
BIBLIOGRAFIE 

 
[1] Kümbetlian,G. : “Normarea consumului propriu de energie electrica al C.E.T. Ovidiu”. Ed. I.R.M.E. 

Bucuresti, 1966, 61 pagini. 
[2] Kümbetlian,G.:“Rezistenta materialelor” Ed.Institutul de Marina Constanta,1974, 159 pagini. 
[3] Kümbetlian,G.: “Patru lectii complementare de Rezistenta materialelor” Ed. Institutul de Marina 

Constanta, 1975, 38 pagini. 
[4] Maltpol, P., Jalobă Gh., Kümbetlian,G., “Teoria navei“ Ed. IMMB Constanţa, 1976, 229 pagini. 
[5] Kümbetlian,G. şi Zidaru, N.: “Indrumar pentru lucrari de laborator de Rezistenta materialelor” - editia a 

2-a. Ed. Institutul de Marina Constanta, 1977, 94 pagini. 
[6] Kümbetlian,G. şi Zidaru, N.: “Rezistenta materialelor” - Partea I Ed. Institutul de Marina Constanta, 1978, 

218 pagini. 
[7] Kümbetlian,G. şi Zidaru, N. : “Culegere de teste din Rezistenta materialelor”. Ed. Institutul de Marina 

Constanta, 1980, 98 pagini. 
[8] Kümbetlian,G.: “Rezistenta materialelor” - Partea a II-a Ed. Institutul de Marina Constanta, 1981, 280 

pagini. 
[9] Kümbetlian,G., Zidaru,N., Grigorescu,L.: “Culegere de probleme din Rezistenta materialelor” Ed. 

Institutul de Marina Constanta, 1988, 150 pagini. 
[10] Kümbetlian,G.: “Rezistenta materialelor” - Vol I, Ed. Institutul de Marina Civila Constanta, 1992, 398 

pagini. 
[11] Kümbetlian,G.: “Rezistenta materialelor” - Vol II, Ed. Institutul de Marina Civila Constanta, 1993, 309 

pagini. 
[12] Kümbetlian,G. (Redactor de carte) şi Mândrescu,G.: “Rezistenta materialelor - fundamente” Editura 

Fundatiei “Andrei Saguna” Constanta, 1998, ISBN 973-9262-30-9, 374 pagini, 
[13] Kümbetlian,G. (Redactor de carte) şi Mândrescu,G.: “Calculul plăcilor (Teorie si aplicatii)” Editura 

Fundatiei “Andrei Saguna” Constanta, Ed. I 1999, 200 pagini, ISBN 973-9262-44-5 si Ed. a II-a, 2000, 
ISBN 973-9262-82-1, 200 pagini 

[14] Kümbetlian,G.: “Calculul exact al plăcilor actionate hidrostatic si cu stare complexa de mobilitate a 
conturului, pe baza rezolvarii problemei antimediane, a teoriei mobilitatii elastice” Editura Fundatiei 
“Andrei Saguna” Constanta, 2000, ISBN 973-9262-89-9, 191 pagini 

[15] Kümbetlian,G. şi Niţă, Al: “Rezistenţa materialelor pentru navigatori”, Editura NAUTICA Constanţa, 
2005, ISBN 973-7872-07-X, 2005, 88 pagini. 

[16] Kümbetlian,G. şi Mândrescu, G.: “Mecanica solidelor deformabile”. (Retrospectivǎ cronologicǎ, 1452-
1952). Editura ALMA - Craiova, 2005, ISBN 973-8443-34-2, 194 pagini. 

[17] Kümbetlian, G. şi Gelmambet, S.: “Rezistenţa Materialelor pentru constructori”, Breviar de teorie şi 
Probleme. Editura Fundatiei “Andrei Şaguna” Constanţa, ISBN 973-732-026-3, vol1, ISBN 973-732-028-
X, 2006, 226 pagini. 

[18] Kümbetlian,G. şi Niţă, Al: „Rezistenţa Materialelor pentru electricieni”, Editura NAUTICA, Constanţa, 
2006, ISBN 973-7872-25-8, 70 pagini. 

[19] Kümbetlian,G. şi, Niţă, Alexandra: “Elemente de rezistenţa longitudinală a navei”, Ed. Fund. “Andrei 
Şaguna”, Constanţa, 2007, ISBN 978-973-732-054-4 (suport electronic), 90 pagini 

[20] Kümbetlian,G. şi Gelmambet, S.: “Rezistenţa Materialelor pentru constructori”, Ed. Fund. “Andrei 
Şaguna”, Constanţa, vol. 2, ISBN 978-973-732-067-4, 2007, (suport electronic), 40 pagini. 



STRATEGII ÎN EDUCAREA ŞI FORMAREA STUDENŢILOR 213

[21] Kümbetlian, G.,”TEORIA şi EXPERIMENTUL”-eseu-Seria “ESEURI ŞTIINŢIFICE”, a Academiei de 
Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) şi Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR), Editura 
AGIR Bucureşti 2009,ISBN 978-973-720-242-0, 17 pagini.     

[22] Gleb Drăgan (coordonator), Kümbetlian, G. ş.a., (co-autori), “INGINERI ROMÂNI-DICŢIONAR 
ENCICLOPEDIC”, Vol. I, ISTORIA DOMENIULUI TEHNIC ÎN ROMÂNIA, Editura MEGA, Cluj-
Napoca, 2014, ISBN 978-606-543-477-6 şi 978-606-543-478-3, 308 pagini.   

 
 TRADUCERI 

 
[1] Hoffmann, Karl: “Bazele mǎsurǎrilor tensometrice”, Ed. Inst. de Marinǎ „Mircea cel Batrân” 

Constanţa,1982, dupǎ „Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen”  HBM 
GmbH, Darmstadt, 1973-1979, 202 pagini.                                                                 

[2] Timoshenko, St. P., „Istoria Rezistenţei materialelor”, Ed. AGIR, Bucureşti, 2006, dupǎ 
[3] „History  of strength of materials”, Mc Graw-Hill Book Company Inc., N.Y. 1983, 440 pagini,  ISBN 973-

720-062-4. 
 
 

STRATEGIES TO EDUCATE AND TRAIN STUDENTS  
DISCIPLINE STRENGTH OF MATERIALS 

 
 

Garabet KÜMBETLIAN1  
 

1Full Member of the Academy of Technical Sciences of Romania 
 
 

Abstract: I taught Strength of Materials course since 1967 in high school, and since 1973 higher 
education, for  electromechanical students of Marine Institute in Constanta. I wrote and published 
my first classes in 1974, 1978, 1992 and 1993. Since 1990 I taught the same name courses for 
seafarers and electricians students, and since 1994  for civil engineers students of the "Ovidius" 
University. In 1998 I wrote and published a course on "Strength of Materials-Fundamentals", 
which contained the necessary knowledge of all these specializations. The result was a 
comprehensive volume that exceeded the required knowledge of each separate specializations in 
part. And then I realized that I should apply in writing to each specialization separately. 
Consequently, in 2005 I published "Strength of Materials for seafarers" and in 2006, "Strength of 
Materials for electricians" and separate "Strength of materials for civil engineers." 
Keywords: same course, different specializations, different content. 


