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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
 

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
„CRISTOFOR SIMIONESCU” 

 

Organizează 
 

 

CONCURS „Acad. CRISTOFOR SIMIONESCU” 
CHIMIE în INGINERIE CHIMICĂ şi PROTECŢIA MEDIULUI 

Ediţia a VI-a, IAŞI, 17 noiembrie 2018 
 
 
 

OBIECTIVE 

§ 1. CCS creează o atmosferă competitivă, care permite descoperirea şi promovarea tinerilor elevi pasionați 

de chimie şi chimie aplicată în inginerie şi protecția mediului. 

§ 2. Concursul oferă elevilor posibilitatea de a‐şi verifica cunoştințele din domeniul chimiei şi chimiei aplicate 

într‐un cadru competițional şi concurențial. 

§ 3. Climatul generat de participarea la concurs permite inițierea, stabilirea şi materializarea unor relații de 

colaborare între cadrele didactice din învățământul universitar şi pre‐universitar. 

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

elevi şi studenți. 

§ 5. Reunirea elevilor cu înclinații şi aptitudini pentru studiul chimiei şi chimiei aplicate în inginerie şi protecția 

mediului permite informarea acestora cu privire la oferta educațională a Facultății de Inginerie Chimică şi 

Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” – informații utile în perspectiva orientării profesionale a liceenilor. 
 

 

CINE POATE PARTICIPA 
 

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

La această ediţie concursul se va desfăşura pe 
următoarele secţiuni: 
- Chimie pentru licee şi colegii tehnologice 
- Chimie pentru licee şi colegii teoretice 
- Protecţia mediului, filiera tehnologică 

 

WORKSHOP 
 

În timpul desfăşurării concursului, cadrele didactice 
sunt invitate să participe la un workshop în cadrul căruia vor 
avea loc discuţii menite să evidenţieze problemele cu care se 
confruntă învăţământul preuniversitar legate de obiectul 
chimie. Scopul principal al acestui workshop este acela de a 
întări legăturile dintre cele două forme de învăţământ, 
facilitând astfel continuarea pregătirii elevilor în domeniul 
vizat. 

 Participarea la workshop este opțională, iar înscrierea se 
face online prin completarea rubricii corespunzătoare din 
formularul de înscriere de pe pagina web a concursului. 
 

PARTICIPAREA LA CONCURS ŞI/SAU LA  
WORKSHOP ESTE GRATUITĂ! 

 

IMPORTANT 
 

Elevii care obțin premii sau mențiuni la Concursul 
„Acad. Cristofor Simionescu” sunt scutiți de taxa de 
înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea 
de Inginerie Chimică Protecția Mediului „Cristofor 
Simionescu” - cu respectarea condiţiilor din procedura de 
admitere  

Cadrele didactice care vor fi prezente la workshop vor 
primi diplomă de participare. 

 
 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
 

Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic 
îndrumător, exclusiv on‐line, în perioada 5  12 noiembrie 
2018. Formularul de înscriere a elevilor la concurs se 
găseşte pe pagina web a concursului, fiind accesibil doar în 
perioada de înscriere. Listele cu participanții se afişează pe 
pagina web a concursului în termen de două zile de la 
încheierea perioadei de înscriere. 
Modele de subiecte pot fi găsite pe site la ediţiile anterioare. 
Bibliografia actualei ediţii va fi afişată pe pagina 
concursului. 

 
 

www.ascchemis.ro/concurs_ficpm 
concurs.ficpm@gmail.com
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