
Program și regulament  

pentru Concursul Naţional de Chimie “Coriolan Drăgulescu” - ediția a XII-a, 2021 

 

Program 

15.05.2021 

Ora  

9:00 Deschidere concurs  prin videoconferință Zoom (link în forumul de Noutăți 
pentru fiecare disciplină de concurs, trimis automat și prin email) 

9:30 Începe concursul prin acces la Test în Campusul Virtual UPT 

11:30 Finalizare concurs – Testul se închide, toate încercările deschise fiind trimise 
automat pentru corectură.  

12:30 Publicarea rezultatelor și ierarhizarea pe secțiuni în Campusul Virtual UPT 

14:00 Anunțarea ierarhiei finale și a câștigătorilor, în cadrul unei videoconferințe 
Zoom cu titlul Rezultate finale Concursul Naţional de Chimie ”Coriolan 
Drăgulescu” – ediţia a XII-a 

 

Diplomele de participare vor fi transmise în perioada 17-23 mai 2021 pe adresa de e-mail furnizată 

la înscriere de fiecare participant. 

Regulament 

1. Concursul se va desfășura pe platforma online Campusul Virtual al UPT. Fiecare participant 

va fi înrolat în secțiunea de concurs pentru care a optat la înscriere. 

2. Toți elevii înscriși în concurs au obligația de a participa la videoconferința Zoom asociată 

concursului și de a menține camera și microfonul deschise pe întreaga durată a acestuia.  

Atenţie! Testele rezolvate în cadrul concursului fără participarea simultană la 

videoconferință nu vor fi luate în considerare, indiferent de rezultat! 

3. Pentru identificarea corectă a participanților, aceștia se vor loga în videoconferință cu nume 

și prenume reale.  

4. Înainte de a avea acces la Test, participanții îşi vor trece numele pe Chat în cadrul 

videoconferinței Zoom.  

Atenţie! Rezultatele participantului care nu are numele trecut pe Chat-ul 

videoconferinţei Zoom nu vor fi luate în considerare, deci este considerat descalificat! 

5. Pe durata desfășurării probelor (9:30 – 11:30), participanții nu vor comunica unii cu ceilalți 

sau cu alte persoane. 

6. După închiderea testelor (ora 11:30), participanții vor putea vedea automat punctajul 

realizat și răspunsurile corecte. 

7. Din momentul publicării rezultatelor și a ierarhiei, participanții au la dispoziție 30 de minute 

(până la ora 13:00) pentru depunerea contestațiilor la adresa de e-mail chimie@upt.ro (cu 

subiectul nume_prenume_contestație_concurs_secțiune, de exemplu 

Popescu_Andrei_contestatie_concurs_CO12). Contestațiile pot viza doar punctajul realizat. 
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