
 

  

 

REGULAMENT  

PRIVIND DESFĂŞURAREA FAZEI JUDEŢENE A SESIUNII DE  

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU ELEVII DE LICEU - CHIMIE  

  
1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice destinată elevilor din învăţământul liceal, la disciplina 

chimie, are ca obiective educarea capacităţii de comunicare, dezvoltarea gândirii ştiinţifice, 

stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, 

dezvoltarea capacității de cooperare între elevi. Sesiunea de comunicări ştiinţifice este 

aprobată de Ministerul Educaţiei Naționale în Calendarul concursurilor şi olimpiadelor 

şcolare cu finanţare, pentru anul şcolar 2018-2019.   
 

2. Sesiunea de referate /comunicări ştiinţifice se desfăşoară în două etape: 

a) Etapa judeţeană/ a municipiul Vaslui, se desfășoară pe data de 30 martie 2019, ora 

10.00  la Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui. Fiecare profesor de chimie va transmite la 

școala organizatoare tabelul de înscriere la adresa de e-mail ancabalan331@yahoo.com,  

până la data de 27 martie, ora 14, conform machetei atașate. După data de 27 martie 2019 

nu mai sunt acceptate înscrieri deoarece trebuie să cunoaştem din timp care sunt resursele 

materiale şi umane necesare pentru acest concurs. Nu modificaţi macheta! 

b) Etapa națională se va desfăşura în data de 10, 11Mai 2019, la Bucureşti. Tabelul 

de înscriere la naţională se transmite la adresa de e-mail irina_dumitraşcu2000@yahoo. 

com, până la data de 2 aprilie 2019, ora 14, conform machetei atașate. 
 

3. Condiția de înscriere și participare la concurs este ca lucrarea științifică să aibă, ca autori, 

2 elevi, iar realizarea acestor lucrări științifice/ proiecte ale elevilor să fie coordonată de 

profesorul de chimie. 
 

4. Elevii participanţi la această sesiune de comunicări științifice vor elabora lucrări științifice/ 

proiecte pe o temă propusă de ei înșiși, prin consultare cu profesorul coordonator, iar tema 

aleasă trebuie să pună în evidență elemente ale cercetării în domeniul chimiei şi ale 

dezvoltării creativităţii elevilor. 
 

5. Lucrarea trebuie să fie prezentată de către cei 2 elevi, oral, în fața comisiei de evaluare. 

Absența unuia dintre cei 2 elevi atrage automat descalificarea lucrării din concurs. 

Prezentările lucrărilor vor putea fi însoţite de imagini (video, diapozitive etc.), planşe, fond 

audio şi orice alt suport, iar referatul trebuie să aibă un număr maxim de 10 pagini. 

Conţinutul şi forma lucrării vor contribui la acordarea punctajului final. 
 

Momente organizatorice: 

- elevii vor fi în sală cel târziu la ora 9,30; 

- fiecare echipa are 2 membri; 

- un profesor poate participa cu maxim 2 lucrări; 

- elevii nu au voie cu telefoane sau orice alta sursă de informare în sala de concurs; 

- membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a competiţiei sunt prezenţi la ora 9,00;  

- profesorii evaluatori vor fi la ora 9,30 la liceu. 

Inspector şcolar I.Ş.J. Vaslui 
prof. dr. Irina Dumitraşcu 



în format WORD 

 şi trimis pe email 

 

Unitatea de învăţământ 

 

 

 

Către  

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”Vaslui, 

 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI LA FAZA JUDEŢEANĂ A 

SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CHIMIE 

 30 martie 2019  

 

Nr. 

Crt. 

Nume, iniţiala 

tatălui şi prenume 

elev 

Titlul 

lucrării 

Clasa CNP 

Elev 

Numele 

profesorului 

îndrumător 

Telefon 

Profesor 

1.        

   

2.        

   

 
 

 

  

 


