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1. Contextul în care are loc concursul  

 

Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din cadrul 

Universităţii Politehnica Timişoara şi-a asumat responsabilitatea de a pregăti 

specialişti în domeniul deosebit de generos al protecţiei şi ingineriei mediului. 

Inginerii absolvenţi ai facultǎţii noastre sunt oricând capabili să rezolve provocări 

în domeniile: protecţiei mediului, biologiei, toxicologiei, chimiei, calitǎţii, 

ingineriei, şi tehnologiei, fiind pregătiţi să ȋnţelegǎ şi sǎ conducǎ atȃt sistemele 

particulare, cȃt şi cele complexe în vederea asigurării sustenabilității.  

Ingineria nu este o profesie uşoară, dar cu siguranţǎ este o profesie frumoasǎ 

cerută din ce în ce mai mult în contextul mondial actual. Din acest motiv, 

absolvenţii de liceu care se îndreaptă spre această profesie, trebuie să aibă un 

fundament de cunoştinţe şi o dorinţǎ permanentǎ de informare, pregǎtire, cercetare, 

aplicare a ideilor ȋn folos personal şi al ȋntregii umanitǎţii.  

 

 

2. Scopul concursului  

 

Concursul doreşte să facă cunoscută, în mod direct, oferta de studiu a 

Facultăţii de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din Timişoara. Din acest 

motiv, procedurile de concurs se derulează la Timişoara, în cadrul laboratoarelor 

facultăţii. Dorim ca opţiunea pentru facultatea noastrǎ să fie făcută în deplinǎ 

cunoştinţă. Organizatorii şi sponsorii concursului doresc să atragă absolvenţii de 

liceu cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, creativi, cu abilităţi practice şi 

cunoştinţe solide, cu scopul de a creşte calitatea procesului didactic şi de cercetare 

din cadrul facultăţii şi în consecinţă, a nivelului de pregǎtire teoreticǎ şi practicǎ a 

absolvenţilor facultăţii.  

 

 

 



3. Participanţii la concurs  

Participanţii pot fi elevi de liceu din clasele a IX-a, X-a, a XI-a şi a XII-a, în 

echipe din aceeaşi clasă sau mixte, de 1 - 5 membri, coordonaţi de maxim 2 

profesori (de ecologie, biologie, fizică, chimie sau de specialitate), care desfăşoară 

activităţi didactice. Înscrierea la concurs se face, prin completarea formularului de 

înscriere accesibil pe site-ul facultăţii la adresa www.chim.upt.ro şi transmiterea 

acestuia pe adresa de e-mail: adina.negrea@upt.ro. 

 

4. Tematica  

 

4.1. Tema generală:  

Idei şi soluţii inteligente si sustenabile privind soluţionarea unor probleme în 

domeniul protecţiei mediului.  

 

4.2.  Direcţii:  

Tehnologii nepoluante; Managementul, procesarea şi valorificarea 

deşeurilor; Tratarea si epurarea apei; Purificarea gazelor şi eliminarea mirosurilor; 

Monitorizarea parametrilor de mediu, sisteme/senzori de mǎsurare a  poluanţilor; 

Producerea, stocarea şi utilizarea hidrogenului; Surse electrochimice moderne (pile 

de combustie, acumulatori, baterii); Coroziune/protectie anticorozivă; Utilizarea 

energiei solare; “Chimia verde”;  Reducerea consumurilor de apǎ, energie şi 

materii prime; Conservarea biodiversitǎţii; Bioenergie: biogaz, biodiesel, 

bioetanol, biomasǎ; Biotehnologii. 

  

 

5. Consultanţă:  

Consultanţa poate fi oferită de:  

- Profesorii de ecologie, biologie, fizică, chimie sau de specialitate din 

liceu;  

- Profesorii de la discipline tehnice din liceu;  

- Cadrele didactice de la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria 

Mediului. 

  

6. Prezentarea proiectului  

Prezentarea proiectului se va face, în limba română sau engleză, în „Power 

Point” şi va conţine 3 părţi importante:  

a) Definirea problemei;  

b) Soluţia propusă de către echipă pentru rezolvarea acesteia;  

c) Concluzii privind contribuţia inovativǎ a echipei.  

Definirea problemei trebuie să fie făcută clar şi concis, într-un singur slide.  

http://www.chim.upt.ro/


Soluţia propusă va avea o parte de analiză teoretică (max. 8 slide-uri) 

privind rezolvarea problemei şi una de implementare (max. 8 slide-uri). 

Implementarea soluţiei poate să conţină: schiţe, scheme, fişiere de calcul, elemente 

software, desene, machete etc.  

Eventuale rezultate experimentale, realizate pe modele care susţin soluţia, 

vor fi apreciate pozitiv.  

Concluziile (max. 2 slide-uri) vor scoate în evidenţă care sunt contribuţiile 

echipei în abordarea teoretică şi practică a temei.  

 

7. Calendarul concursului  

Înscrierea echipelor participante și transmiterea lucrării, în format electronic 

(Power Point), pe adresa de e-mail: adina.negrea@upt.ro  

Termen limită 30.03.2018 

 

Selecţia propunerilor pentru etapa finală: 05.04.2018. 

 

Finala concursului (se va desfăşura la Timişoara): 21.04.2018.  

 

8. Premierea câştigătorilor  

Jurizarea va fi realizată de cadre didactice din cadrul instituţiei 

organizatoare.  

Componenţa juriului se va stabili după primirea proiectelor, funcţie de 

specificul acestora.  

Autorii proiectelor nominalizate pentru premiere vor fi invitaţi la Timişoara, 

la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului, pentru a participa la faza 

finală.  

Vor fi acordate următoarele categorii de premii, funcţie de rezultatele 

jurizării  concursului:  

- Premiul I;  

- Premiul al II-lea;  

- Premiul al III-lea;  

- Menţiuni.  

Juriul poate acorda premii speciale suplimentare, la iniţiativa unor sponsori, 

pentru proiecte care se remarcă prin creativitate şi contribuţii în domeniile de 

activitate ale sponsorilor.  

Elevii care vor obţine la Concursul Naţional de Idei „ ENVIRONMENTAL 

PROTECTION – SMART AND SUSTAINABLE GENERATION” locurile I, II 

sau III vor fi admişi în Universitatea Politehnica Timişoara, la Facultatea de 

Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului, fără concurs de admitere.  

 



Premianţii concursului profesional de idei, care în urma concursului de 

admitere din iulie 2018 vor deveni studenţi ai Facultăţii de Chimie Industrialǎ şi 

Ingineria Mediului, vor avea, încă din anul I de studii, posibilitatea de a se integra 

în diverse activităţi de cercetare, alături de cadre didactice, doctoranzi, masteranzi 

şi studenţi ai facultăţii.  

 

Președintele comisiei de organizare a concursului,  

Conf.dr.ing. Adina NEGREA 
 


