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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) 

Facultatea Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” (FICPMCS) 

Departamentul Ingineria și Managementul Mediului (IMM) 

în parteneriat cu Asociatia ACVO Iași 

 

 

REGULAMENT  

CONCURS “CE ȘTII DESPRE APĂ?” 

14 martie 2020 
 

Preambul 

Exploatarea ineficientă și nesustenabilă a resurselor (regenerabile sau nu), a zonelor sensibile și a ariilor 

de protectie în Regiunea Nord-Est, creșterea gradului de poluare a mediului (aer, apa, sol) au condus la 

creșterea riscurilor pentru sănătate a populației din zonele rurale și urbane (neconectate la servicii de 

apă-canal, salubritate). Considerând aceste aspecte, Ziua Mondială a Apei (22 martie) este marcată 

prin organizarea celei de a 2-a ediții a concursului “Ce știi despre apă?”, un concurs interdisciplinar 

care se adresează liceenilor din județul Iasi, atât de la profilul teoretic, cât și de la profilul tehnologic.  
 

“Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieții pe pământ.”   
(Leonardo da Vinci) 

 

1. Organizator 

Asociația ACVO, împreună cu SC APAVITAL SA Iasi și Departamentul Ingineria și Managementul 

Mediului (IMM) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor 

Simionescu” (FICPMCS), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează a 

doua ediție a concursului “Ce știi despre apă?”, dedicat Zilei Mondiale a Apei, 22 martie. 
 

2. Parteneri 

Partenerii în organizarea și desfășurarea concursului “Ce știi despre apă?” sunt Asociația ACVO și 

Departamentul IMM/FICPMCS/TUIASI. 
 

3. Comitetul științific  

Comitetul ştiinţific este format din Preşedinte, reprezentanţi ai IMM/FICPMCS, reprezentanți ai 

Partenerilor. 
 

4. Calendar. Locul de desfășurare 

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul: 

14 februarie – publicarea pe pagina web www.acvo.ro a regulamentului de concurs, a tematicii de 

concurs și bibliografiei aferente; 

17 februarie – 5 martie, înregistrarea participanților, exclusive on line, prin completarea unui 

formular pe pagina web www.acvo.ro; 

12 martie - afișarea listelor cu elevii înscriși și organizarea acestora pe clase si sălile de concurs; 

14 martie, ora 11.00 - desfășurarea concursului în cadrul Facultății Inginerie 

Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”, str. Prof.dr. Dimitrie 

Mangeron, nr. 73, cod postal 700050, Iasi; 
17 martie, ora 16.00 -  afișarea, pe pagina web www.acvo.ro, a rezultatelor preliminare ale concursului; 

18 martie – depunerea contestațiilor; 

19 martie, ora 16.00 - afișarea rezultatelor finale (ca urmare a soluționării contestatiilor) 

20 martie, ora 12.00 – premierea celor mai buni liceeni, în cadrul unui workshop organizat cu 

ocazia Zilei Mondiale a Apei. 
 

Concursul din data de 14 martie 2020 și festivitatea de premiere din data de 20 martie 2020 se desfășoară 

în cadrul FICPMCS/TUIASI, blvd. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 73, cod postal 700050, Iasi.  
 

http://www.acvo.ro/
http://www.acvo.ro/
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5. Înscrierea/înregistrarea elevilor 

1. Se pot înscrie la concurs doar liceenii din județul IASI. 

2. Concursul este organizat pe clase cu subiecte elaborate pentru fiecare clasă: a IX-a, a X-a, a XI-a, a 

XII-a.  

3. Elevii înscriși la concurs pot fi coordonați de unul, maxim doi profesori de la clasă sau de profesorul 

diriginte. 

4. Înscrierea și, implicit, participarea la concurs sunt gratuite. 

5. Înscrierea se face EXCLUSIV on-line pe pagina web www.acvo.ro prin completarea unui formular 

de înscriere disponibil cu data de 17 februarie 2020 până la data de 5 martie 2020. 

6. Datele necesare pentru înscriere sunt: 

 - Numele, prenumele elevului cu date de identificare; 

 - Liceul de proveniență, specializarea, clasa; 

 - Adresa email, nr.telefon; 

 - Profesorul coordonator sau profesorul diriginte. Se vor preciza la înscrierea la concurs 

maximum două cadre didactice coordonatoare; 

- Elevii trebuie sa încarce la înscriere și Acordul părintelui sau al tutorelui legal cu privire la 

acceptul participării la concurs. 

7. Datele furnizate de participanţii la concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite în scopuri 

comerciale sau transmise către terţi, respectand legislatia în vigoare. 

8. Listele cu participanţii se afişează pe pagina web a concursului pe data de 12 martie 2020. 

9. Participanții la concurs trebuie să verifice listele afişate pentru a nu exista erori în repartizarea 

elevilor pe clase şi vor semnala prin email corecturile necesare (email: contact@acvo.ro) până la data 

de 13 martie 2020, ora 14.00. 

10. Un participant nu poate fi înlocuit în ziua de concurs. 

11. După data de 5 martie 2020, nu se mai pot face înscrieri la concurs. 
 

6. Tematica și bibliografia. Subiectele de concurs 

1. Tematica si bibliografia de concurs se vor afișa pe pagina web www.acvo.ro pe data de 14 februarie 

2020. 

2. Subiectele de concurs sunt elaborate pentru fiecare clasă, ținând cont de programele școlare, atât ale 

liceelor teoretice, cât și ale liceelor tehnologice, cu profil de protectia mediului sau domenii conexe, în 

conformitate cu tematica și bibliografia afisate pe pagina web www.acvo.ro.   

3. Pentru fiecare clasă se dau exemple de subiecte/întrebari, afișate pe pagina web www.acvo.ro.  

4. Subiectele de concurs sunt tip grilă, cu 3 variante de răspuns (a,b,c), după cum urmează:  

- Subiectul 1: Întrebarile de la 1 la 10 au o singură variantă de răspuns corectă (răspuns 

unic) și fiecare răspuns este punctat cu 4 puncte. 

- Subiectul 2: Întrebarile de la 11 la 13 valorează 10 puncte fiecare și sunt cu răspunsuri 

multiple (pot fi corecte una, două sau toate variantele a, b, c). În cazul mai multor răspunsuri corecte, 

punctajul aferent întrebarii va fi distribuit proportional – așa cum este exemplificat în următorul tabel: 
 Barem de acordare a punctajului 

1 variantă corectă,  

de exemplu “b” 

2 variante corecte,  

de exemplu “a” și “c” 

3 variante corecte  

a, b, c 

Răspusuri punctaj Răspusuri punctaj Răspusuri punctaj 

 

Variante 
de 

răspuns 

bifate 

Nici un  

răspuns  
0 

Nici un  

răspuns  
0 

Nici un  

răspuns 
0 

a sau c  0 a și c 10 a și b și c 10 

b 10 a sau c 5 a sau b sau c 4 

a si b și c 0 

a și b sau  

b și c 
2 

a și b, sau 

a și c sau  

b și c 

7 

a și b și c 0 

 

- Subiectul 3: Întrebările 14 si 15 sunt de tip problemă cu trei variante de răspuns (a, b, c,) din 

care una singura este corectă (răspuns unic). Punctajul alocat este de 15 puncte pentru fiecare întrebare. 

5. Subiectele au 15 întreăari de dificultate diferită și totalizează 100 puncte. 
 

http://www.acvo.ro/
mailto:contact@acvo.ro
http://www.acvo.ro/
http://www.acvo.ro/
http://www.acvo.ro/
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7. Desfășurarea concursului 

1. Accesul în săli se face cu minimum 30 minute înaintea începerii concursului și pe baza 

carnetului de elev vizat la zi sau a Cărtii de identitate. Elevii trebuie să aibă instrumente de scris și 

un calculator științific. Este INTERZISĂ utilizarea telefonului mobil pentru efectuarea de calcule. 

Nerespectarea acestei dispoziții sau intenția de fraudă, precum și frauda vor conduce la eliminarea 

candidatului din concurs. 

2. Concursul constă într-o singură probă scrisă (test grilă), iar timpul de rezolvare alocat este de 60 

minute. 

3. Candidații vor primi subiectele/foile de concurs și o ciornă. Pe foile de concurs își vor trece în 

sectiunea special dedicată numele, prenumele, liceul de proveniență, clasa. Datele de identificare ale 

participantului la concurs vor fi sigilate.  

4. Se vor corecta DOAR foile de concurs sigilate. 

5. Participanții vor încercui raspunsul corect aferent fiecărui subiect direct pe foaia de concurs. Fiecare 

subiect va avea menționat punctajul aferent. 

6. Participanții pot solicita ciorne suplimentare de la cadrul didactic supraveghetor. 

7. Ciornele se predau odată cu foaia de concurs, însă NU SE VOR CONSIDERA pentru corectură. 

8. În fiecare sală, cadrul didactic supraveghetor și organizatorii vor face instructaje referitoare la modul 

de completare a formularului de concurs. 
 

8. Corectarea lucrarilor. Contestații 

1. Lucrările vor fi corectate de două cadre didactice din cadrul Departamentului IMM, membri ai 

Comitetului Științific. Sunt considerate doar foile de concurs sigilate. Nu se iau în calcul ciornele. 

2. Validarea rezultatelor concursului va fi realizată de Președintele concursului. 

3. Rezultatele preliminare se vor afișa pe pagina web www.acvo.ro conform calendarului de concurs. 

4. Contestațiile pot fi depuse prin e-mail în 24 de ore de la afișarea rezultatelor (e-mail: 

contact@acvo.ro). 

5. Analiza contestațiilor se va realiza de către o comisie formată din 3 membri ai Comitetului Științific 

și Președintele concursului. Rezolvarea contestațiilor se va realiza în 24 ore de la depunere. 

6. Afișarea rezultatelor finale se face în 24 de ore de la rezolvarea constațiilor. 

7. Toate documentele de concurs sunt arhivate corespunzător timp de 1 an de către Asociația ACVO. 
 

9. Comunicarea rezultatelor concursului 

1. Rezultatele concursului se vor afișa pe pagina web www.acvo.ro. 

2. Fiecare participant la concurs va primi diplomă/certificat de participare. 
 

10. Premierea 

1. Premierea celor mai buni liceeni, cu rezultatele cele mai bune la concursul “Ce știi despre apă?”, se 

va realiza  în data de 20 martie 2020, ora 12.00, conform calendarului afișat pe pagina web www.acvo.ro  

2. Se acordă, pentru fiecare clasă, în ordinea punctajelor obtinute (a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a ) câte 

un premiu I, un premiu II și un premiu III, în total 4 premii I, 4 premii II, 4 premii III.  

3. În cazul în care se înregistrează punctaje egale/clasă, atunci, dacă nu există posibilitatea suplimentării 

de fonduri, plafonul maxim pentru premii pentru clasa respectivă (2300 lei) va fi redistribuit în funcție 

de numărul de câștigatori și de punctajele obținute de aceștia, la decizia organizatorilor.  

4. NU se acordă mentiuni. 

5. Pentru fiecare clasă: premiul I constă în 1000 lei, premiul II – 800 lei si premiul III - 500 lei, total 

buget premii/clasă: 2300 lei. 

6. Premiile sunt acordate de către Asociația ACVO în parteneriat cu SC APAVITAL SA Iași. 

 

 

 

 

 
 

http://www.acvo.ro/
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11. Imagine și publicitate 

1. Fiind un eveniment mediatizat, desfășurat în colaborare cu o instituție publică și în parteneriat cu 

Asociația ACVO, toate fotografiile din perioada desfășurării concursului și premierea câștigătorilor se 

vor regăsi pe pagina web www.acvo.ro și pe pagina de facebook a Departamentului Ingineria și 

Managementul Mediului. 

2. Toate interviurile, imaginile TV, știri etc. sunt publice. Participarea la concurs implică asumarea 

prezentului Regulament și, implicit, acordul pentru imaginile/fotografiile/interviurile din perioada 

concursului și premierii. 
 

12. Date de contact 

Departamentul Ingineria și Managementul Mediului– Director Departament, Prof.univ.dr.ing. Carmen 

Teodosiu, email cteo@ch.tuiasi.ro 

Asociația ACVO – Director executiv, Cristina Munteanu, email: cristina@acvo.ro .  
 

      13. Dispoziții finale 

1. Regulamentul de concurs nu se modifică pe perioada desfașurării concursului.  

2. Regulamentul de concurs conține 4 pagini. 

3. Publicat azi 14.02.2020. 
 

 
 

ACVO,       Departamentul IMM, 

Director executiv      Director, 

Cristina Munteanu      Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu 

http://www.acvo.ro/
mailto:cteo@ch.tuiasi.ro
mailto:cristina@acvo.ro

