
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” 

 

te invită să participi la 
 

HIGH SCHOOL SCIENCE PROJECTS 
 

Ediția a XI-a,  

sistem hibrid: fizic și online 
sâmbătă, 27 mai 2023 

 

  Cine poate participa? Manifestarea se adresează în egală măsură cadrelor didactice și elevilor din 

învățământul preuniversitar, clasele IX - XII. În cazul în care vor exista suficiente solicitări din partea 
cadrelor didactice, organizatorii iau în calcul introducerea în concurs a secțiunii Junior, pentru clasele a VII-
a și a VIII-a. Se poate înscrie oricine este pasionat de știință, de tehnică și tehnologie, de natură și de ecologie, 
informatică, geologie ș.a.m.d.. Atenție! Un cadru didactic poate coordona maxim 2 lucrări, iar pe o lucrare 
pot să apară maxim 5 elevi. Pentru lucrările deosebite, care presupun colaborări interdisciplinare între mai 
multe cadre didactice sau un număr mai mare de elevi implicați, autorii sunt rugați să contacteze 
organizatorii la adresa: hssp.ficpm@gmail.com  

  Domenii și mod de prezentare: Varietatea subiectelor și domeniilor care pot fi abordate: chimie, 

biologie, fizică, informatică aplicată, ecologie, protecția mediului, colaborări interdisciplinare, permite 
realizarea unor proiecte interesante, de înaltă calitate științifică și/sau educațională. Vor fi acceptate atât 
lucrările bazate pe noțiuni teoretice cât și cele care presupun activități experimentale. În funcție de tematica 
și numărul lucrărilor propuse, organizatorii vor stabili secțiunile și timpul alocat pentru fiecare lucrare 
acceptată.  

  Participarea fizică implică prezentarea lucrării, în fața unei comisii, la data și ora stabilite de 
organizatori, la sediul facultății din Iași, Bd. Prof. D. Mangeron, nr. 73.  

  Participarea online presupune  prezentarea lucrării, în fața unei comisii,  la data și ora stabilite de 
organizatori, folosind platforma  Google Meet. Este permisă participarea în sistem online doar pentru elevii 
care nu aparțin de unități de învățământ de pe raza municipiului Iași.  

  Înscrierea lucrărilor se va face exclusiv online în perioada 21 aprilie – 5 mai 2023, prin 
completarea formularului care va fi activ pe pagina web a manifestării:  http://ascchemis.ro/hssp  

  Premiere: Se acordă diplome și premii pentru fiecare dintre secțiunile stabilite de organizatori, atât 
pentru participanții fizici cât și pentru participanții online.  

 Tombolă: pentru participanții în format fizic, va fi organizată o tombolă la care vor putea fi câștigate 

diverse premii oferite de sponsorii manifestării.  
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