
    

Nr. ….. din 3.06.2019 

Către toate unitățile de învățământ liceal, filieră tehnologică 

În atenția directorilor și a profesorilor de chimie 

Stimati colegi din liceele și colegiile cu filieră tehnologică ,  

vă invtăm să participati cu elevii claselor IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a la Concursul  Regional de 

Chimie ”Magia Numerelor”, în data de 8 iunie 2019, la Colegiul Tehnic ”Gh.Asachi” din Iași. 

Fișa de înscriere completată va fi trimisă pe adresa tami282002@yahoo.com până la data de 4 iunie 

2019, ora 14.00. 

Elevii vor fi prezenți la Colegiul Tehnic ”Gh.Asachi” (corp A) cu carnetul de elev vizat pe anul școlar 

în curs sau cu cartea de identitate și vor avea acces în săli până la ora 8,30. 

Elevii pot folosi minicalculator neprogramabil.  

Elevii vor preda telefoanele mobile profesorilor asistenți, pe durata concursului. 

Concursul începe la ora 9,00 și are durata de 3 ore. 

Elevii vor rezolva testul grilă alcătuit din 18 itemi, fiecare item având un singur răspuns corect, care se 

va bifa pe foaia de răspunsuri.  

Aceasta va fi evaluată în sala de concurs, după finalizarea timpului de rezolvare al subiectelor, de față 

cu fiecare elev participant.  

Nu se admit contestații. Rezultatele vor fi centralizate de către școala organizatoare la nivel national în 

ziua concursului, apoi clasamentul final va fi postat pe site-ul Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi”. 

Fiecare profesor îndrumător va confirma în fișa de înscriere prezența la ora 8, în ziua 

concursului, pentru a asigura atât asistența elevilor pe durata concursului, cât și evaluarea 

lucrărilor, la clasele unde nu are elevi înscriși în concurs. 

PROGRAMA DE CONCURS (conform planificării pentru filiera tehnologică până la data 

concursului) 

1. Clasa a IX-a fără Pile electrochimice şi Coroziune. 

2. Clasa a X-a, fără Compuşi cu importanţă practică: Arome, Esenţe, Parfumuri, Medicamente, 

Droguri, Vitamine, Fibre, Coloranţi, Vopsele, Mase plastice, Cauciuc. 

3. Clasa a XI-a fără Compuşi cu importanţă biologică (proteine şi acizi nucleici). 

4. Clasa a XII-a, integral. 

Inspector Școlar General Adjunct 

Prof. Mihaela Mariana Țura 
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