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OBIECTIVE 
 § 1. CCS creează o atmosferă competitivă, care permite descoperirea şi promovarea tinerilor elevi pasionaţi 
de chimie şi chimie aplicată în protecţia mediului.  
 

§ 2. Concursul oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica cunoştinţele din domeniul chimiei şi chimiei 
aplicate în protecţia mediului într-un cadru competiţional şi concurenţial.  
 

§ 3. Climatul generat de participarea la concurs permite iniţierea, stabilirea şi materializarea unor relaţii de 
colaborare între cadrele didactice din învăţământul universitar şi pre-universitar.  
 

§ 4. Participarea la CCS favorizează şi stimulează contactele profesionale între diferite grupuri de profesori, 
elevi şi studenţi.  
 

§ 5. Reunirea elevilor cu înclinaţii şi aptitudini pentru studiul chimiei şi chimiei aplicate în protecţia mediului 
permite informarea acestora cu privire la oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia 
Mediului – informaţii utile în perspectiva orientării profesionale a liceenilor.      

 

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ!  
 

NOU 
  Începând cu ediţia a  IIIa, Concursul 
"acad. Cristofor Simionescu" va cuprinde o 
singură secţiune: chimie  şi chimie aplicată 
în  protecţia  mediului.    Pe  pagina  web  a 
concursului  pot  fi  găsite  modele  de 
subiecte precum şi subiectele de la ediţiile 
anterioare ale concursului.  

 

CINE POATE PARTICIPA 
 

Concursul  se  adresează  elevilor  din 
clasele  IX  –  XII  şi  constă  în  evaluarea 
cunoştințelor  de  chimie  şi  chimie  aplicată  în 
protecția  mediului,  conform  programelor 
şcolare  în  vigoare  şi  conform  programei  CCS, 
afişată pe pagina web a concursului.  

 

IMPORTANT 
 

Elevii care  obțin  premii  şi  mențiuni  la 
Concursul  „Acad.  Cristofor  Simionescu”  pot  fi 
scutiți  de  taxa  de  înscriere  la  concursul  de 
admitere  organizat  de  Facultatea  de  Inginerie 
Chimică şi Protecția Mediului. 
 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
 

Înscrierea  la  concurs  se  face  de  către 
cadrul didactic îndrumător, exclusiv on‐line, în 
perioada 1 ‐ 15 noiembrie 2015. Formularul de 
înscriere  a  elevilor  la  concurs  se  găseşte  pe 
pagina web  a  concursului,  fiind  accesibil  doar 
în perioada de înscriere.  

 
www.ascchemis.ro/concurs_ficpm

concurs.ficpm@gmail.com 

http://www.ascchemis.ro/concurs_ficpm/

