
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
 

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
 

în parteneriat cu INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEŢENE 

Bacău, Botoşani, Buzău, Brăila, Constanţa, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea  

te invită să participi la 

 

HIGH SCHOOL SCIENCE PROJECTS  
ediţia a VI-a, 6 mai 2017 

 

Manifestarea se adresează în egală măsură cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul pre-
universitar. Se poate înscrie oricine este pasionat de ştiinţă, de tehnică şi tehnologie, de natură şi de 

ecologie, informatică, geologie.  
Varietatea subiectelor şi domeniilor care pot fi abordate 

(chimie, biologie, fizică, informatică aplicată, ecologie, protecţia 
mediului, domenii interdisciplinare etc), permite realizarea unor 
proiecte interesante, de înaltă calitate ştiinţifică şi/sau educaţională.  

 
Aşadar, dacă îţi plac experimentele 

şi demonstraţiile explozive, dacă ai 
participat la un proiect ştiinţific, didactic sau 
de mediu, dacă locuieşti într-o zonă 
deosebită, sau dacă pur şi simplu crezi că ai 

ceva interesant de spus, vino şi arătă-ne cât de bun eşti! Poţi opta pentru 
prezentare orală sau pentru poster şi ai ocazia să îţi etalezi ideile şi 
creativitatea. 

 

Comitetul ştiinţific analizează toate 
lucrările şi decide care dintre acestea urmează să fie prezentate. Se 
acordă diplome de participare şi premii pentru fiecare secţiune. Vei 
asista la prezentări de modă inedite, iar la tombolă poţi câştiga diverse 
produse oferite de sponsorii manifestării.  

 

În cadrul ediţiei a VI-a a manifestării vor 
fi organizate: 

o expoziţie de pictură – cu lucrări realizate de prof.  Maricica 
Aştefănoaei de la  Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din Iaşi şi conf. dr. ing. Claudia 
Cobzaru de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului. 
o expoziţie de  reviste şi periodice: „Universul informaţiei - publicaţii 
periodice din patrimoniul muzeal”  – muzeograf ing. Camelia-Teodora 
Cristofor.  

 

În arhiva de pe pagina web a High School Science Projects poţi vedea 
cine a mai participat, ce fel de lucrări au fost prezentate, care au fost câştigătorii şi de asemenea, poţi 
viziona galeriile foto de la ediţiile anterioare.  

 
 

INGINERII ŞI CERCETĂTORII DE MÂINE SE PUN PE TREABĂ DE ASTĂZI!  
 

http://www.ascchemis.ro/hssp  

http://www.ascchemis.ro/hssp

