
     
 

CONCURS  „Acad.  CRISTOFOR  SIMIONESCU” 
Chimie şi Protecţia Mediului pentru viitori ingineri  

 

ORGANIZATOR  PREZENTARE 
 

     Concursul "Acad. Cristofor Simionescu" 
constituie un cadru competitiv cu scopul de a 
descoperi şi promova tinerii elevi pasionaţi de 
chimie, inginerie chimică şi protecţia mediului. 
Concursul are două secţiuni: chimie şi 
protecţia mediului şi se adresează elevilor din 
ciclul de învăţământ preuniversitar.

CUM SE FACE ÎNSCRIEREA 
 

     La concurs pot participa mai multe cadre didactice de la aceeaşi 
unitate de învăţământ, dar fiecare poate coordona maxim 10 elevi, 
indiferent în ce clasă se află elevii respectivi.  

Înscrierea la concurs se va face până la data de 20 noiembrie 
2013 de către cadrul didactic coordonator prin e-mail, la adresa: 
concurs.ficpm@gmail.com sau on-line, pe pagina web a 
concursului: 

http://www.ascchemis.ro/concurs_ficpm/ 
     Informaţiile care trebuie furnizate în vederea înscrierii sunt: 
unitatea de învăţământ de provenienţă, adresa unităţii de 
învăţământ, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, 
date de contact ale cadrului didactic coordonator, numele, 
prenumele şi clasa elevilor participanţi, secţiunea la care se face 
înscrierea (chimie sau protecţia mediului). 
 
 

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ 

 

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECȚIA MEDIULUI 
 

PARTENERI 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN IAŞI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN VASLUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BOTOŞANI 

ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE CHIMIE INDUSTRIALĂ 
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

 

23 Noiembrie, ora 1100, la sediul Facultăţii de 
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,  Str. Prof. 
dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi.

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR CHIMIŞTI „CHEMIS” 
 

SPONSOR 
CODEIASI‐SOLUTIONS & TECHNOLOGIES, www.codeiasi.ro 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE 

Preşedinte: 
Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu 

Membri 
Reprezentanți inspectorate şcolare  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului 

Prof. Vasile Sorohan, IŞJ Iaşi 
Prof. Doru Balan, IŞJ Vaslui 

Prof. Mihaela Huncă, IŞJ Botoşani 
Prof. Luminița Balaban, IŞJ Vrancea 

MOD DE DESFĂŞURARE 
     Accesul în sala de concurs se face până la ora 1050, pe baza 
carnetului de elev, vizat la zi. Pentru fiecare clasă/nivel se 
întocmesc trei seturi de subiecte, în conformitate cu programa 
şcolară în vigoare, urmând ca subiectul de concurs să fie stabilit 
prin tragere la sorţi. Concursul constă într-o probă scrisă, tip grilă, 
pe baza tematicii afişate, cu o durată de 80 minute. Tezele vor 
conţine 30 subiecte care vizează atât cunoştinţele ştiinţifice, cât şi 
capacitatea elevilor de a rezolva în mod creativ anumite cerinţe. 
Pentru fiecare subiect se precizează punctajul acordat. Rezolvarea 
corectă şi baremele de corectare vor fi afişate după încheierea 
concursului în spaţii special amenajate, precum şi pe pagina web a 
concursului. Comunicarea rezultatelor şi premierea câştigătorilor 
vor avea loc în ziua concursului. 

Reprezentanți unități de învățământ 

Secțiunea chimie 
 

Conf.dr.ing. Gabriela Lisa 
Ş.l. dr.chim. Mihaela Vizitiu 

Ş.l.dr. chim. Gabriela Apostolescu 

Secțiunea protecția mediului 
 

Conf.dr.psih. Carmen Ioan 
Conf.dr.ing. Brânduşa Robu 

Ş.l.dr.ing. Corina Maluțan 
Prof. Elena Iliescu LT. „D. Cantemir” Iaşi 

Prof. Jeanina Cozma, CN „G. Ibrăileanu” Iaşi 
Prof. Doina Gavriloaiei CT „Tehnoton” Iaşi 
Prof. Ersilia Coşbuc, LT „R. Cernătescu” Iaşi 

Ş.l.dr.chim. Carmen Păduraru 
Ş.l.dr.ing. Corina Cernătescu  Ş.l.dr.chim. Laura Bulgariu 
Ş.l. dr.ing. Irina Cârlescu  Ş.l.dr.ing Gabriela Şoreanu 

Ş.l. dr. ing. Nicolae Apostolescu  Asist.dr.ing. Adela Buburuzan 
Ş.l. dr.ing. Mircea Nechita 

AAFCI 
Asist.dr.ing. Dana Căilean 

Asist.dr.ing. Ramona Tătaru  Asist.dr.ing. Cătălin Bălan  
Asist.dr.ing. Gabriel Suditu Dir. Ing. Eduard Moisii 

 


