
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
 

12 aprilie 2014, ora 1100

la sediul Facultăţii de Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului,   

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi. 
SPONSOR: NITECH®, www.nitech.ro 

ORGANIZATOR 
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECȚIA MEDIULUI 

PARTENERI 
INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEȚENE: 

IAŞI, BOTOŞANI, BACĂU, VASLUI, NEAMȚ, VRANCEA 
ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE CHIMIE INDUSTRIALĂ 

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR CHIMIŞTI „CHEMIS” 

PREZENTARE 
 

     HSSP 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. Expunerea 
realizărilor individuale sau colective ale elevilor şi 
cadrelor didactice permite evidenţierea valorilor şi 
promovarea imaginii unităţii de învăţământ la nivel 
academic. 

      În funcţie de generozitatea sponsorilor se vor acorda 
premii şi diplome, iar lucrările cu valoare ştiinţifică 
deosebită vor fi selectate în vederea publicării în Buletinului 
Institutului Politehnic Iaşi (cotat BDI+). 

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ
Înscrieri on-line: 

http://www.ascchemis.ro/hssp/inscriere_online.html 
 

până pe 31 martie 2014.  

CUM POT FI PREZENTATE LUCRĂRILE?
 

Prezentare orală, cu un timp alocat de 10 - 15 min 
(PowerPoint) sau sub formă de poster (A1, 841×594 mm).
     Lucrările se prezintă în limba română, limba engleză 
fiind opţională. 

CE FEL DE LUCRĂRI POT FI ÎNSCRISE? 
 

     Varietatea subiectelor şi domeniilor care pot fi 
abordate (chimie, fizică, informatică aplicată, ecologie, 
protecţia mediului etc.), permite realizarea unor proiecte 
interesante, de înaltă calitate ştiinţifică. 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Silvia Curteanu 
Membri: 

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului  Reprezentanți inspectorate şcolare 
Prof. Vasile Sorohan, IŞJ Iaşi 
Prof. Doru Bălan, IŞJ Vaslui 

Prof. Mihaela Huncă, IŞJ Botoşani 
Prof. Luminița Balaban, IŞJ Vrancea 
Prof. Răducu Galeru, ISJ Bacău 
Prof. Viorel Stan, ISJ Neamț 

Reprezentanți unități de învățământ 

Prof. univ. dr. ing. Teodor Măluțan 
Conf. dr. ing. Gabriela Lisa 

Ş.l. dr. chim. Gabriela Antoaneta Apostolescu 
Ş.l. dr. ing. Nicolae Apostolescu 
Ş.l. dr. chim. Laura Bulgariu 
Ş.l. dr. ing. Corina Cernătescu 

Ş.l. dr. ing. Mircea Teodor Nechita 
Ş.l. dr. chim. Mihaela Vizitiu 

Asist. dr. ing. Cătălin Dumitrel Bălan 
Asist. dr. ing. Adela Marilena Buburuzan 

Asist. dr. ing. Ramona Elena Tătaru‐Fărmuş 
Asist. ing. Gabriel Dan Suditu 

Prof. Maricica Aştefănoaiei, LT “Al. I. Cuza” Iaşi 
Prof. Cătălina Asiminei, LT “Holboca” 
Prof. Anca Fofici, LT “Ion Mincu” Vaslui 

Prof. Mihaela Cucoş, LT ”V. Alecsandri” Iaşi 
Prof. Cezar Humelnicu, LT “Mecatronică şi Automatizări” Iaşi 

Asociația Absolvenților Facultății de Chimie Industrială  Asociația Studenților Chimişti “CHEMIS” 
Director ing. Eduard Moisii  Stud. Claudiu Bălan 

 

“ECO CHIC” & “ECO ART” 
Înainte de festivitatea de premiere va avea loc o prezentare de modă în cadrul căreia vor fi expuse rochii şi 

accesorii confecţionate din materiale reciclabile. Manechinele aparţin Colegiului Tehnic „Napoca” din Cluj-Napoca 
(proiectul Eco Chic) şi Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi (proiectul Eco Art).  

 

GALERIE FOTO
Imaginile surprinse în timpul desfăşurării simpozionului şi prezentării de modă se vor regăsi pe site-ul 

manifestării, http://www.ascchemis.ro/hssp, în galeria foto a ediţiei a III-a a High School Science Projects. 

http://www.ascchemis.ro/hssp/editii_anterioare.html
http://www.ascchemis.ro/hssp

