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Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director, 
 

Avem deosebita plăcere de a vă aduce la cunoştinţă calendarul evenimentelor organizate în anul 2014 

de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene din 

Iaşi, Botoşani, Vaslui, Bacău, Vrancea.  

 

7 – 11 aprilie: „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
 

http://www.ch.tuiasi.ro/0702scoalaaltfel.html 
 

În această perioadă Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului îşi manifestă 

disponibilitatea pentru realizarea următoarelor tipuri de activităţi:  

 vizite de informare, cu prezentarea facultăţii (se asigură accesul în laboratoare, sunt organizate o serie de 

experimente demonstrative etc.) 

 lecţii deschise, demonstraţii ştiinţifice – susţinute de cadre didactice şi studenţi ai Facultăţii de Inginerie 

Chimică şi Protecţia Mediului într-un cadru oferit de instituţia Dvs. (laboratoare, săli de clasă etc.)  
 

12 aprilie: „High School Science Projects” – ediţia a III-a 
 

www.ascchemis.ro/hssp 
 

 „High School Science Projects” este o manifestare ştiinţifică adresată în egală măsură elevilor şi 

profesorilor din învăţământul preuniversitar, ce are ca scop constituirea unui cadru generos pentru schimbul 

de opinii şi experienţă între mediul didactic universitar şi preuniversitar.  
 

22 noiembrie: Concursul Acad. „Cristofor Simionescu” – ediţia a II-a 
  

www.ascchemis.ro/concurs 
 

Concursul Acad. "Cristofor Simionescu" permite descoperirea şi promovarea tinerilor elevi pasionaţi 

de chimie şi protecţia mediului.  
 

„Zilele Porţilor Deschise” 
 

Evenimentul, organizat periodic (de regulă, de două ori pe an) de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, se adresează în special elevilor de clasa a XII-a. Cu acest prilej, în cadrul facultăţii noastre 

pot fi vizitate toate spaţiile destinate cursurilor, seminariilor, activităţilor de laborator, astfel încât viitorii 

absolvenţi de liceu să dispună de o imagine de ansamblu asupra posibilităţilor de orientare profesională  

oferite.  
 

Mai multe informaţii despre organizarea acestor evenimente pot fi găsite accesând site-ul Facultăţii de 

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului: www.ch.tuiasi.ro . Pentru programări şi înscrieri ne puteţi contacta la 

următoarele adrese de e-mail: hssp.ficpm@gmail.com, concurs.ficpm@gmail.com, admitereficpm@gmail.com .  
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