
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 
 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului  
“Cristofor Simionescu” 
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CHIMIE în INGINERIE CHIMICĂ și PROTECŢIA MEDIULUI 

- 20 noiembrie 2021 - 
 

CINE POATE PARTICIPA 
Concursul se va desfășura și în acest an în format online și se adresează elevilor din clasele 
IX – XII urmărind evaluarea cunoștințelor de chimie și protecția mediului, conform programelor 
școlare în vigoare și conform programei CCS, afișată pe pagina web a concursului.  
 
SECȚIUNI 

1. Chimie pentru licee și colegii teoretice 
2. Chimie pentru licee și colegii tehnologice 
3. Protecția mediului 

 
ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
Înscrierea la concurs se face de către fiecare elev în parte, exclusiv on‐line, în perioada  
25 octombrie - 8 noiembrie 2021. Formularul de înscriere va fi disponibil pe pagina web a 
concursului, fiind accesibil doar în perioada menționată. Datele furnizate de către programul de 
înregistrare la concurs sunt individuale, confidențiale și trebuie păstrate în vederea accesării 
platformei de concurs. Listele cu participanții se afișează pe pagina web a concursului în termen 
de două zile de la încheierea perioadei de înscriere. 
 
WORK-SHOP ONLINE 
În timpul desfășurării concursului Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor 
Simionescu” organizează un workshop on-line, adresat exclusiv cadrelor didactice, care are ca 
scop inițierea, stabilirea și materializarea unor relații de colaborare între învățământul universitar și 
învățământul pre-universitar. Cadrele didactice prezente la workshop primesc diplomă de 
participare. Înscrierea la workshop nu este condiționată de participarea cu elevi la concurs. 
 

PARTICIPAREA LA CONCURS ŞI/SAU LA WORKSHOP ESTE GRATUITĂ! 
 
IMPORTANT 
Elevii care obțin premii sau mențiuni sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere 
organizat de Facultatea de Inginerie Chimică Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” - cu 
respectarea condițiilor din procedura de admitere.  
Participanții la concurs și la work-shop sunt rugați să consulte regulamentul concursului și 
urmărească în permanență actualizările de pe pagina web a acestuia 
 

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


