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Facultatea de CHIMIE  
 

Anexă la Planul operațional 

 

Îndeplinirea obiectivelor din Planul operațional pe 2022 

Nr. 
crt. 

Obiective 
(conform Planului 
operațional 2021) 

 
 

Indicatori de 
măsurare a 

performanţelor 

Activităţi derulate pentru 
atingerea obiectivelor 

Rezultate obţinute  Apreciere asupra 
atingerii obiectivelor 

(Obiectiv 
îndeplinit/parțial 

îndeplinit/neîndeplinit) 
 

1. Asigurarea echilibrului 
financiar prin 
îmbunătățirea 
raportului dintre 

numărul de studenți și 
numărul de cadre 

didactice 

Numărul de 
studenți la licență 
Țintă ‐ menținerea 
pe tot intervalul 
(2020‐2023) la 

nivel de 120 ‐130 
studenți admiși în 

anul I. 

”Turul Liceelor” 
Anexa 1 – Programul vizitelor  

 
Liceul Teoretic Traian, Bucureṣti, 5 

aprilie 2022 
(2 cadre didactice + 4 studenți) 

 

Sc. Gimnaziala nr 84, Bucuresti 
”incursiune în lumea Chimiei (1 

cadru didactic) 
 

CN  “Anastasescu“, Roșiorii de 
Vede (1 cadru didactic) 

 

CN “A. I. Cuza“ Focsani 
(2 cadre didactice) 

 
Colegiul Tehnic “Costin D. 
Nenițescu” Pitești (1 cadru 

didactic) 
   

Colegiul National “Ferdinand I” 
Bacău (1 cadru didactic) 

 

142 studenți (110 Buget + 32 Taxă) 
admiși în ciclul de licență în anul 2022 
față de 136 (113 Buget + 23 Taxă) 

admiși în anul 2021 
 

Îndeplinit 
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Liceul Teoretic Nicolae Iorga Brăila 
(1 cadru didactic) 

 
Little London International 
Academy, București (1 cadru 

didactic) 
 

CN ”Iulia Hasdeu” Bucuresti   
(2 cadre didactice) 

 
CN “Tudor Vianu“ Bucuresti 

(2 cadre didactice) 
 

Școala Gimnazială Nr. 2 Voluntari 
2021‐2023 

(1 cadru didactic) 
 

CN “Grigore Moisil: Urziceni, 
Ialomita (1 cadru didactic) 

 
Colegiul Tehnic Energetic Bucuresti 

(1 cadru didactic) 
 

Liceul Teoretic “Tudor 
Vladimirescu“”Bucuresti (1 cadru 

didactic) 
 

Liceul Teoretic “Benjamin Franklin“ 
Bucuresti (1 cadru didactic) 

 
CN de Muzica “George Enescu“ 
Bucuresti (1 cadru didactic) 

 
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga“ 
Bucuresti (1 cadru didactic) 

 
Noaptea Cercetătorilor Europeni 
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2022 – Casa Oamenilor de Stiinta 
(30.09.2022) 

(3 cadre didactice + 1 CSIII+1 tehnician + 
21 studenti) 

https://www.noapteacercetatorilor.eu/_files/ug
d/c9353b_33996a5f1a754e3584101c0ee29f48a

9.pdf 
Anexa 2 – Programul evenimentului 

 

Festival de chimie ACS 2021 
(24.09.2021 ‐ on site și 5‐7.11.2021 

‐ on line) 
On site: 7 cadre didactice+ 25 studenti) 
On line: 13 cadre didactice+8 studenti) 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/alumn
i/219‐manifestari‐si‐evenimente/2311‐festival‐

de‐chimie‐2021 
Anexa 3 – Programul evenimentului online 

 

Festival de chimie ACS 2022 
(15‐16.10.2022) 

(12 cadre didactice + peste 50 studenti) 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/alumn

i/219‐manifestari‐si‐evenimente/2613‐
festivalul‐de‐chimie‐2022‐totul‐e‐chimie‐it‐s‐all‐

about‐chemistry 
https://unibuc.ro/facultatea‐de‐chimie‐a‐ub‐si‐
asociatia‐studentilor‐chimisti‐asc‐ub‐parteneri‐
ai‐celei‐de‐a‐iv‐a‐editii‐a‐festivalului‐de‐chimie‐

acs‐2022/ 
 

CHIMIA ‐ PRIETEN SAU 
DUŞMAN?!", ediṭia a XIV‐a 

14.05.2022 
(31 cadre didactice) 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/
cercetare‐stiintifica/76‐manifestari‐

stiintifice/2421‐concurs‐chimia‐prieten‐
sau‐dusman‐

2022?highlight=WyJjaGltaWEiLCJwcmlldG
VuIl0= 

 

Interact București Triumph‐ 
Science for all (16.04.2022) 
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(2 cadre didactice) 
https://www.facebook.com/interact.triumph 

 

Străzi deschise ‐ Bucureşti, 
Promenadă urbană (18.06.2022) 
(5 cadre didactice + 10 studenti) 

 

Seminar ScienceOngoing “De ce 
chimie?” (09.11.2022) 

https://www.facebook.com/ScienceOngoing/vid
eos/543121037649433 

 

Noaptea Cercetatorilor Europeni‐ 
ReCoNnect  Parcul Izvor 

(30.09.2022) 
(15 cadre didactice+1 CSIII + 48 

studenti) 
https://noapteacercetatorilor.educatiepentrusti

inta.ro/ 
https://noapteacercetatorilor.educatiepentrusti

inta.ro/evenimente 
Anexa 4_Programul evenimentului 

 

Noaptea Cercetatorilor Europeni‐ 
ReCoNnect  Magurele (01.10.2022) 

(2 cadre didactice +1 CSIII + 8 
studenti) 

https://noapteacercetatorilor.educatiepentrusti
inta.ro/ 

https://noapteacercetatorilor.educatiepentrusti
inta.ro/evenimente 

Anexa 5_Programul evenimentului 

 
Universitatea copiilor ‐ UniCo 
Intensiv (04 ‐15.07.2022) 

https://unico.org.ro/ 
(5 ateliere oferite de Facultatea de Chimie, 9 

cadre didactice) 
Anexa 6_Programul atelierelor 

 

ZILELE PORŢILOR DESCHISE la 
Facultatea de Chimie (11‐

15.04.2022) 
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(12 cadre didactice+13 studenti) 
https://www.chimie.unibuc.ro/images/anunturi
/2022/ZILELE_PORILOR_DESCHISE_2022.pdf 

Anexa 7 – Programul evenimentului 
 

Proiectul CHIMIE360‐Impreuna in 
lumea chimiei (10.12.2021) 

https://www.facebook.com/ChimiaPeMainiBun
e/ 
 

Campania FB „Hai la CHIMIE 
2022!” 

https://www.facebook.com/chimie.unibuc.ro 
#hailaCHIMIE_2022 

#hailaCHIMIE_2022_Septembrie 

 
 

Numărul de 
studenți la master 
Țintă ‐  creșterea 
de la 45 la 60‐70 
studenți admiși 
anual în ciclul de 

master. 

ChemJobs 2021 (17‐18.12.2021) 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/avizie

r/2398‐chemjobs‐
2021?highlight=WyJjaGVtam9icyJd 
Anexa 8_Programul evenimentului 

 

ChemJobs 2022 (25.11.2022) 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/avizie
r/2644‐chemjobs‐2022‐targ‐de‐joburi‐pentru‐

studentii‐facultatii‐de‐
chimie?highlight=WyJjaGVtam9icyJd 
Anexa 9 – Programul evenimentului 

 

Proiectul On ShipBOARD 2022 ‐ 
oportunităţi de stagii individuale 
de practică pentru studenţii şi 
absolvenţii 2022 ai Facultăţii de 

Chimie  
(peste 100 de oferte, peste 50 

stagii realizate) 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/practi
ca/2544‐on‐shipboard‐2022‐oportunitati‐de‐

stagii‐individuale‐de‐practica‐
inscrieri?highlight=WyJvbiIsInNoaXBib2FyZCJd 

Anexa 10_Oferta de stagii 

 
 

65 studenți admiși în ciclul de Master 
(57 Buget + 8 Taxă) în 2022 față de 47 
(45 Buget + 2 Taxă ) studenți admiși în 

2021 pentru domeniul Chimie + 
Master Didactic; Situația la Masterul 
didactic în Chimie este de 10 studenți 
admiși (6 Buget + 4 Taxă) în 2022 față 
de 7 studenți (6 Buget + 1 Taxă) admiși 

în 2021 
 

Îndeplinit 
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Numărul de 
studenți la 
doctorat 

Țintă ‐ în medie 10 
studenți anual 

înscriși în ciclul de 
studii doctorale. 

 
 

 7 doctoranzi (7 Buget) înscriși în 2022 
față de 7 (6 Buget + 1 străin) înscriși în 

2021 

Neîndeplinit 

Număr de cadre 
didactice titulare 
Țintă ‐ reducere 
număr prin 
pensionare 

 Ieșirea din sistem a unui cadru didactic 
(Lector) promovat prin concurs la 

Facultatea de Biologie 
Situație actuală ‐ 69 cadre didactice 
(68 normă de bază +1 asociat, 1 
concediu fără plată ‐ deplasare 

străinătate) 
Grade didactice: 8 Asistenți, 36 Lectori, 

17 Conferențiari, 8 Profesori 
Vârste: < 40 ani ‐1; 40‐45 ani ‐ 7; 46‐50 
ani ‐ 16; 51‐59 ani ‐ 35; > 60 ani ‐ 10 

Sex: 53 ‐ femei; 16 ‐ bărbați 
Neîndeplinire condiții CNADTCU ‐ 25% 

Profesori; 29,4% Conferențiari 
 
 

Îndeplinit 

Țintă ‐ încurajarea 
cadrelor didactice 

să‐și susțină 
habilitarea (cel   
puțin 2 habilitări 

noi). 

 1 Lector a obținut habilitarea (în 
Franța) 

2 Lectori și 1 Conferențiar și‐au 
anunțat intenția de a depune dosarele 
de habilitare în anul universitar 2022‐

2023 

Parțial îndeplinit 

Țintă ‐ menținerea 
unei scheme 
acceptabile de 
promovare 
(scoaterea la 
concurs a unor 

 2 posturi de Conferențiar scoase la 
concurs în sem. I 

1 post de Lector scos la concurs în 
sem. I 

1 post Conferențiar planificat pentru 
scoatere la concurs în sem. II 

Îndeplinit 
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posturi vacante), 
pentru a 

preîntâmpina 
demotivarea 

cadrelor didactice 
 
 

Creșterea calității 
prestației 
didactice 

Evaluarea de către studenți 
 
 
 
 
 

Rezultate autoevaluări cadre 
didactice 

Medie facultate: 4,65 (93% grad de 
satisfacție); Min. 3,92 (78,4% grad de 
satisfacție)ș Max. 4,95 (99,0% grad de 

satisfacție) 
 
 

68,1% Excelent; 13,0% Foarte Bine; 
11.6% Bine; 5.8% Satisfăcător; 1,4% 

situație nedeclarată  
 
 

Îndeplinit 
https://www.chimie.unibu
c.ro/index.php/legislatie‐

si‐informatii‐
publice?start=5 

 

1. Articole ISI 
 

Creștere de 10%  103 (2022) față de 126 (2021) 
Calitatea producției științifice este însă 

în creștere: 
63,1% Reviste Open Access 

36,9% Peer Reviewed 
Q1 ‐ 43,7%; Q2 ‐ 42,7%; Q3 ‐ 8,7%; Q4 

‐ 4,9% 
Factor de impact (FI) total al 

publicațiilor ‐ 473,5 
FI/cadru didactic ‐ 6,96 

FI mediu ‐ 4,60  
Alte realizări: 9 publicații proceedings; 

3 publicații BDI; 2 cărți (edituri 
internaționale); 7 capitole de cărți 
(edituri internaționale); 20 volume ‐ 
coordonare în calitate de editor 

 

Parțial îndeplinit 2. Dezvoltarea activității 
de cercetare și a 

producției științifice 

2. Conferințe 
(inter)naționale 

Creștere de 10% 60 + 25 (2022) față de 84 (2021)  Neîndeplinit 
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organizate în 
Romania 

 
3. Conferințe 
internaționale 
organizate în 
străinătate 

 

Creștere de 10% 60 (2022) față de 50 (2021) Îndeplinit 

4. Proiecte de 
cercetare 

 

Creștere de 10% 19 de la bugetul de stat + 7 din 
finanțări internaționale (2022) față de 

20 (2021) 
Valoare totală: 

 3 740 730 RON + 1 164 113 RON 
 

Îndeplinit 

5. Brevete de 
invenție 

 

Creștere de 10% 10 (2022) față de 2 (2021) Îndeplinit 

6. Indice Hirsch 
mediu pe 
facultate 

Creștere de 10% Indice Hirsch Mediu pe facultate 
Scopus: 13.1 (2022) / 12.1 (2021) 

+ 8,7% 
WOS: 12.3 (2022) / 11.2 (2021) 

+ 9,4% 
Google Scholar: 14.3 (2022) / 13.2 

(2021) + 8,9% 
 

Îndeplinit 

3. Programe de studii Menținerea 
acreditărilor ptr. 
programe licență / 
master / doctorat 

Pregătirea Raportului de Evaluare 
Internă în vederea acreditării 

ARACIS 
Organizarea vizitelor ARACIS 

Participarea la activitățile asociate 
vizitelor ARACIS 

1. Program de licență Chimie Medicală 
Avizul ARACIS ‐ obținerea acreditării, 

programul fiind în AP  
2. Pregătirea Raportului de Evaluare 
pentru Chimie Farmaceutică – în 

vederea obținerii acreditării ARACIS      
(program AP) vizită ARACIS 08‐

10.03.2023 
 

Îndeplinit 

4. Creșterea gradului de  1. Participarea 
facultății la 

proiecte CIVIS 

1.  Petre  Ionita  ‐  Radicals  in  chemistry,  biology 
and  materials  sciences/  CIVIS  HUB1  Call3  ‐ 
Climate,  Environment,  Energy  (2022‐2024) 
proiect  de  deplasari  pentru  sustinere  curs 

28 proiecte CIVIS (2022) față de 6 
proiecte CIVIS (2021) 

Îndeplinit 
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internaționalizare  licenta, master, doctorat; 
2.  Rodica  Zăvoianu  ‐  Waste  to  energy:  waste 
valorization  towards  energy  generation/ 
Cursurile trebuiau să se deruleze incepand cu 17 
Octombrie  2022,  Conducator  de  curs  Prof. 
Largus Angenent de  la Tubingen,  in colaborarea 
cu prof. Marianna Villano de la Sapienza. 
3. Rodica Zăvoianu  ‐ Transdisciplinary course on 
sustainability sciences/ Biodiesel manufacture by 
chemical and bio‐catalysis, 11 august 2022, 2 ore 
4.  Farcasanu  Ileana  ‐  CIVIS  Summer  School 
“Bioinformatics  for  non‐bioinformaticians  ‐ 
Computational  analyses  in  Health  and  Life 
sciences”  18‐22  Iulie,  Tübingen,  Germania/ 
Prelegere  cu  titlul  “Saccharomyces  cerevisiae  a 
model  organism  for  identification  of molecular 
drug targets”. 
5. Farcasanu Ileana ‐ CIVIS Summer School 
“Bioinformatics for non‐bioinformaticians ‐ 
Universitatea Eberhard Karls din Tuebingen 
Germania https://civis.eu/en/civis‐
courses/bioinformatics‐for‐non‐
bioinformaticians‐computational‐analyses‐in‐
health‐and‐life‐sciences 
6. Octavian Pavel ‐ Transdisciplinary course on 
sustainability sciences/ Hydrogen generation 
from non‐edible waste bioresources, August 12, 
2022, 2 ore. 
7. Octavian Pavel ‐ Current Progress in the 
Development of Novel Antimicrobials/ 
Nanomaterials ‐ a key to the future! Iunie 08, 
2022, 1 ora. 
8. Irina Zarafu ‐ Proiect international CIVIS 
Chance‐ Climate, Environment, coordonator 
Univ Pensilvania‐2021‐2022. 
9.  Irina  Zarafu  ‐  Proiect  CIVIS‐Open  Lab‐UB 
Laboratorul călător/ CIVIS Nr.612648   din cadrul 
programului  Erasmus+  Programme  Call 
European  Universities  2019  EAC‐A03‐2018‐noe 
2021‐iunie 2022, valoare 2022: 1400 euro 
10. Irina Zarafu ‐ Proiect international CIVIS Food 
chemistry, nutrition and health, circular 
economy, and future food sustainability/ Higher 
Education ERASMUS+CIVIS‐coordonator Univ 
Tesalonik‐Grecia. 
11. Irina Zarafu ‐ Proiect international CIVIS 
Pharmacy, Pharmacology, Nutrition, 
Nanosciences and Nanoformulations‐ Current 
Progress in the Development of Novel 
Antimicrobials/ Higher Education 
ERASMUS+CIVIS‐coordonator UB‐Bucharest. 



 
11 

12.  Mihaela  Matache  ‐  Școala  de  vară  CIVIS 
“Bioinformatică  pentru  non‐bioinformaticieni  ‐ 
analiza  computațională  în  sănătatte  și  științele 
vieții”/  Universitatea  Eberhard  Karls  din 
Tuebingen  Germania  https://civis.eu/en/civis‐
courses/bioinformatics‐for‐non‐
bioinformaticians‐computational‐analyses‐in‐
health‐and‐life‐sciences 
https://unibuc.ro/studenti‐si‐profesori‐ai‐ub‐
participanti‐la‐o‐scoala‐de‐vara‐civis‐in‐
domeniul‐bioinformaticii‐desfasurata‐la‐
tubingen/. 
13.  Ruță  Lavinia  ‐  Polyketide  Biosynthesis/ 
Universitatea  din  București  CIVIS  HUB  Health‐ 
Medicine  and  Health,  Natural  Sciences  and 
Mathematics,  Social  Science  and  humanities, 
https://civis.eu/ro/civis‐courses/current‐
progress‐in‐the‐development‐of‐novel‐
antimicrobials. 
14.  Ruță  Lavinia  ‐  Coffee  and  Caffeine/ 
Universitatea Kapodistriană din Atena CIVIS HUB 
Health‐ Medicine  and  Health,  Natural  Sciences 
and Mathematics, Social Science and humanities 
https://civis.eu/ro/civis‐courses/food‐chemistry‐
nutrition‐and‐health‐circular‐economy‐and‐
future‐food‐sustainability. 
15.  Ruță  Lavinia  ‐  Therapeutic  approaches  of 
some Romanian medicinal plants/ Universitatea 
Kapodistriană  din  Atena  CIVIS  HUB  Health‐ 
Medicine  and  Health,  Natural  Sciences  and 
Mathematics,  Social  Science  and  humanities 
https://civis.eu/ro/civis‐courses/workshop‐on‐
traditional‐medicines‐a‐sustainable‐lifestyle‐
towards‐climate‐change. 
16. Ruță Lavinia ‐ Coffee and Caffeine/ CIVIS HUB 
Health‐ Medicine  and  Health,  Natural  Sciences 
and Mathematics, Social Science and humanities 
https://civis.eu/ro/civis‐courses/summer‐school‐
on‐natural‐drug‐products. 
17.  Ruță  Lavinia  ‐  Preliminary  meeting  sept 
2022/ Organizat de Universitatea Autinomă din 
Madrid,  https://civis.eu/ro/civis‐
courses/experimental‐models‐in‐molecular‐
biomedicine‐emmb. 
18. Ludmila Cinteză ‐ CIVIS Webinars Series 
"Current Progress in the Development of Novel 
Antimicrobials" (Iunie 7‐8, 2022)/ conferinţă 
susţinută în cadrul webinarului "Current 
Progress in the Development of Novel 
Antimicrobials" desfăşurat online. 
19. Ludmila Cinteză – curs de 2 ore Impact of 
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climate change on materials used in cultural 
heritage. Advanced materials for protection of 
cultural heritage in cadrul CIVIS short‐term 
course ”Climate Change and Cultural Heritage: 
from theory to practice” (nov‐dec 2021) 
20. Delia‐Laura Popescu – coordonator al CIVIS 
short‐term course ”Climate Change and Cultural 
Heritage: from theory to practice” (nov‐dec 
2021) impreuna cu Prof. Constantinos Cartalis, 
National and Kapodistrian University of Athens 
si Prof. Gabriele Favero, Sapienza Università di 
Roma  
https://civis.eu/en/civis‐courses/climate‐
change‐and‐cultural‐heritage‐from‐theory‐to‐
practice 
21. Delia‐Laura Popescu – curs 2 ore Modern 
methods in assessment/monitoring degradation 
of materials in cadrul CIVIS short‐term course 
”Climate Change and Cultural Heritage: from 
theory to practice” (nov‐dec 2021) 
22. Delia‐Laura Popescu – coordonator al CIVIS 
short‐term course ”Transdisciplinary Course on 
Sustainability Science” (august‐sept. 2022) 
impreuna cu Prof. Livio deSantoli, Sapienza 
Università di Roma si Prof. Anna 
Treydte, Stockholm University. 
https://civis.eu/en/civis‐
courses/transdisciplinary‐course‐on‐
sustainability‐sciences 
23. Delia‐Laura Popescu – curs 2 ore 
Introduction to the Transdisciplinary Course on 
Sustainability Science” in cadrul CIVIS short‐term 
course ”Transdisciplinary Course on 
Sustainability Science” (august‐sept. 2022). 
24. Delia‐Laura Popescu – curs 2 ore 
Environmental Ethics: from Theory to Practice 
 in cadrul CIVIS short‐term course 
”Transdisciplinary Course on Sustainability 
Science” (august‐sept. 2022). 
25. Delia‐Laura Popescu ‐ Journal Club: A 
transdisciplinary Case Study – part I (2 ore) + 
part II (2 ore) in cadrul CIVIS short‐term course 
”Transdisciplinary Course on Sustainability 
Science” (august‐sept. 2022). 
26. Delia‐Laura Popescu CIVIS Course „Chemistry 
Solutions for Global Challenges”, Micro 
Programs “Global Awareness”, Fall Term 2021, 
12 cursuri x 2 ore, 20‐29 nov. 2021. 
27, Delia‐Laura Popescu CIVIS Course „Chemistry 
Solutions for Global Challenges”, Micro 
Programs “Global Awareness” & “Civic 
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Engagement”, Spring Term 2022, 12 cursuri x 2 
ore, 4‐18 mai 2022. 
28. Delia‐Laura Popescu – tema ” Sustainable 
Development Goals” in cadrul primului curs 
CIVIS de tip MOOC:iplinary perspective 
https://civis.eu/en/civis‐courses/climate‐and‐
energy‐an‐interdisciplinary‐perspective. 

 

2. Mobilități 
studenți străini 
ERASMUS / CIVIS 
în Facultatea de 

Chimie 

Materials from Biomass ‐ BioMAT 
Summer School in Trondheim, 12‐
16 sept. 2022, format hybrid (6 
cadre didactice+16 studenti) 

https://chimie.unibuc.ro/edu/greencam/index.p
hp/summer‐school‐2022 

 
Sesiuni de informare mobilități 
Erasmus & CIVIS pentru studenți, 

2021‐2022 
1. Sesiune de informare mobilități 
Erasmus & CIVIS pentru studenți, 

2021‐2022 ‐ 10 martie 2021 
2. ERASMUS OPEN DOORS ‐ 

Sesiune de informare mobilități 
Erasmus & CIVIS pentru studenți, 

2021‐2022 ‐ 17 martie 2021 
https://chimie.unibuc.ro/index.php/civis/2185‐
sesiuni‐de‐informare‐mobilitati‐erasmus‐civis‐

pentru‐studenti‐2021‐
2022?highlight=WyJzZXNpdW5lIiwiZGUiLCJpbm

Zvcm1hcmUiLCJlcmFzbXVzIl0= 

3. CIVIS ‐ Sesiune de informare 
mobilități de studii pentru studenți 

‐ 22.02.2022 
https://chimie.unibuc.ro/index.php/civis/2430‐
civis‐sesiune‐de‐informare‐mobilitati‐de‐studii‐

pentru‐studenti‐22‐02‐2022‐ora‐20‐
00?highlight=WyJzZXNpdW5lIiwiZGUiLCJpbmZvc

m1hcmUiLCJlcmFzbXVzIl0= 

4. Sesiune de informare mobilități 
Erasmus pentru studenți, 

semestrul I 2022‐2023, 5 aprilie 

Burse de studii pe termen scurt la 
NTNU Trondheim, Norvegia, proiect 

GREENCAM: 
1 cadru didactic + 8 studenți (BioMAT 

2022) / 2 (2021) 
 
 

Burse ERASMUS + CIVIS: 
9+1 (2022) / 6 (2021) 
Școli de vară CIVIS: 
5 studenți (2022) 

 

Îndeplinit 
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2022 
https://chimie.unibuc.ro/index.php/mobilitati‐
studenti/2460‐sesiune‐de‐informare‐mobilitati‐
erasmus‐pentru‐studenti‐semestrul‐i‐2022‐

2023?highlight=WyJzZXNpdW5lIiwiZGUiLCJpbm
Zvcm1hcmUiLCJlcmFzbXVzIl0= 

 
ERASMUS DAYS 2021 at Faculty of 

Chemistry (15 oct. 2021) 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/mobili

tati‐studenti/2355‐erasmus‐days‐2021‐at‐
faculty‐of‐

chemistry?highlight=WyJlcmFzbXVzIiwiZGF5cyJd 
 

ERASMUS DAYS 2022 ‐ #Guess 
WherERASMUS Challenge @ 

#ErasmusDAYS 2022 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/mobili

tati‐studenti/2616‐erasmus‐days‐
2022?highlight=WyJlcmFzbXVzIiwiZGF5cyJd 

 
 

3. Acreditarea 
unui program de 
licență în limba 

Engleză. 

Echipă de lucru 
interdepartamentală pentru 

întocmirea curriculei asociate unui 
program de studii de licență cu 

predare în lb. Engleză 
 

S‐a realizat la nivelul facultății un plan 
de învățământ pentru programul de 
licență ”Applied Biochemistry” în lb. 
Engleză ca program de substituție a 
programului ”Biochimie Tehnologică” 

cu predare în lb. Română. 
Din motive de suprapunere în raport 
cu Facultatea de Biologie, domeniul 
Biochimie, s‐a decis să se renunțe la 

proiect. 
 

Neîndeplinit 

1. Echipamente și 
reactivi 

 

Derulare proiecte de cercetare 
 

Achiziție de echipamente și reactivi 
doar prin proiecte de cercetare și din 
fonduri instituționale de cercetare ‐  
Proiectul de finanțare a excelenței ‐
41PFE/2021 și fondul de cercetare al 

Universității din București  

Îndeplinit 5. Dotarea laboratoarelor 
didactice și de 
cercetare 

2. Distrugere 
deșeuri chimice 

 S‐a realizat neutralizarea mercurului 
rezidual  și a deșeurilor din depozitele 

Îndeplinit 



 
15 

facultății  
(fonduri UB – fond de cercetare) 

 
1. Realizarea 
lucrărilor de 
laborator în 

format ”prezență 
fizică”. 

 

Laboratoarele s‐au recuperat 
integral la finele Sem. I, cele din 
Sem. II s‐au realizat integral în 

format fizic 

S‐a lucrat cu formații reduse (sub‐sub‐
grupe de studenți) 

Îndeplinit 

2. Realizarea 
cursurilor în 

format ”prezență 
fizică” 

Pentru Sem. II, toate activitățile 
didactice, cursuri, laboratoare, 

seminarii s‐au desfașurat în format 
fizic. 
 

Examenele, atât Sem. I cât și II s‐au 
desfașurat cu prezență fizică. 

 
Toate examenele de admitere la 

master și finalizare studii (licență și 
disertație) precum și susținerea 

referatelor semestriale la master s‐
au derulat în format cu prezență 

fizică. 
 

Pentru perioada de predare cu 
prezență fizică s‐au asigurat condiții de 
distanțare în amfiteatre și dezinfecție 
prin iradiere UV și curățarea periodică 

a suprafețelor de lucru. 

Îndeplinit 

6. 
 

Asigurarea desfășurării 
optime a activităților 

didactice 
 

3. Asigurarea 
efectuării practicii 
de specialitate 
pentru studenții 
anului II de studii 
în format fizic la 
parteneri externi 

S‐au semnat contracte de practică cu 
partenerii tradiționali, dar și cu 

parteneri noi. 

Practică industrială:  ICECHIM  (10),
Centrul  de  Chimie  Organică  și
Supramoleculară  ‐ ICOS  (8);  Institutul de
Cercetare  Pielărie‐Încălţăminte  (10);
Institutul  Național  de  Cercetare‐
Dezvoltare  pentru  Microtehnologie  (5);
HOFIGAL  (8);  Institutul  de  Chimie  Fizică
”I.  Murgulescu”  al  Academiei  Române
(5);  Instituțului  National  de  Cercetare‐
Dezvoltare  pentru    Stiinte  Biologice
Bucuresti  ‐  INCDSB  (5);  Centrul Medical
Unirea s.r.l. ‐ Laboratoarele Regina Maria

Îndeplinit 



 
16 

(5);  Institutul Național de Endocrinologie
”C.I.  Parhon”  (5);  SC  Zentiva  S.A.  (6);
Slavia  Pharm  srl.  (6);  Labormed  Pharma
S.A.  (6);  S.C. Teknoleb  Laboratories  s.r.l.
(5) 

Practică  pedagogică  ‐ programele  de
licență: Școala Gimnazială Titu Maiorescu
(6);  Școala  gimnazială  nr.  79  (7);  Școala
gimnazială  Principesa  Margareta (10);
Școala Gimnazială Avram Iancu (10) 

Practică pedagogică – Master didactic  in
chimie:  Colegiul  Național  „Grigore
Moisil”  (anul  I  ‐  7/  II  ‐  7),  Colegiul
Național „Tudor Vianu” (anul II ‐ 8) 

 
4. Evaluarea 

cadrelor didactice 
de către studenți 

 

Evaluarea cadrelor didactice de 
către studenți s‐a făcut în baza 

completării formularelor asociate 
activității de predare curs, realizare 
laborator și desfășurare examen. 

 

O statistică sumară indică un grad de 
participare a studenților facultății la 
evaluarea cadrelor didactice de 

aproximativ 50%. 
Nu a existat nici un cadru didactic care 

să nu fi fost evaluat de studenți. 
Situație per grade didactice 

Profesori: Medie ‐ 4.62/92.3% (grad 
satisfacție student); Min. 4.29 (85.8%); 

Max. 4.86 (97.2%) 
Conferențiari: Medie ‐ 4.65 (93%);  
Min. 3.92 (78.4%); Max. 4.95 (99%) 
Lectori: Medie ‐ 4.65 (93.5%);  Min. 
4.06 (81.1%); Max. 4.93 (98.6%) 

Asistenți: Medie ‐ 4.53 (90.6%);  Min. 
4.33 (86.6%); Max. 4.82 (96.3%) 

 

Îndeplinit 

5. Activități de 
promovare a 

Şcoala de vară de stiintă şi tehnică 
de la Măgurele, ediţia a V‐a, 20 

Vezi #1 al prezentului Tabel / coloana 
4 

Îndeplinit 
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facultății în rândul 
elevilor de liceu 

 

august – 3 sept. 2022 (3 cadre 
didactice + 2 studenti) 6 elevi 
selectati pentru tema Sinteza şi 

caracterizarea nanoparticulelor de 
oxizi metalici 

https://msciteh.educatiepentrustiinta.ro/pentru
‐elevi/program 

https://scicommtoolbox.ro/activitati/sinteza‐i‐
caracterizarea‐nanoparticulelor‐de‐oxizi‐

metalici?fbclid=IwAR23yWMEEch_4V_yCAZX‐
XNlttmRkUiLM2osIRfAjWqi8p2CBcGXv0kJHzE 

 

Şcoala ALTFEL ReCoNnect – martie 
2022 (4 webinarii, 3 cadre 
didactice, peste 300 elevi 

participanti) 
https://scicommtoolbox.ro/activitati/scoala‐

altfel‐reconnect 
 

Şcoala ALTFEL ReCoNnect – iunie 
2022 (2 webinarii, 3 cadre 
didactice, peste 100 elevi 

participanti) 
https://scicommtoolbox.ro/activitati/scoala‐

altfel‐reconnect‐editia‐vi‐iunie‐2022 
 

ATELIERE DE CHIMIE "J.O.C. ‐ 
JOACĂ‐TE, OBSERVĂ, CREEAZĂ!" 
Activități educative pentru elevi 
realizate de studenții masterului 
didactic – 4 ateliere, sept. 2021 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/avizie
r/2298‐activitati‐educative‐pentru‐elevi‐
realizate‐de‐studentii‐masterului‐didactic‐

universitatea‐din‐bucuresti‐ai‐universitatii‐din‐
bucuresti‐master‐

didactic?highlight=WyJhdGVsaWVyZSJd 
 

Dezvoltarea competențelor pentru 
predarea ST(R)E(A)M prin 

pedagogii inovative la programele 
de master didactic de chimie și 
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geografie ‐ proiect implementat în 
Facultăţile de Geografie şi Chimie, 
3 oct – 1 dec. 2022 (FC: 1 cadru 
didactic+17 studenti, peste 125 

elevi) 
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/practi
ca/2649‐dezvoltarea‐competentelor‐pentru‐

predarea‐st‐r‐e‐a‐m‐prin‐pedagogii‐inovative‐la‐
programele‐de‐master‐didactic‐de‐chimie‐si‐

geografie‐proiect‐implementat‐in‐facultatile‐de‐
geografie‐si‐

chimie?highlight=WyJwcm9pZWN0Il0= 
Anexa 11_Descrierea proiectului 

 
 

6. Reorganizarea 
facultății în doar 3 
departamente (în 

loc de 5) 

 S‐a realizat pe parcursul Sem. II. 
Activitatea in anul universitar 

2022/2023 a demarat în această 
formulă organizatorică 

Îndeplinit 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE CHIMIE 
AN UNIVERSITAR 2021-2022 
 
 

PROMOVAREA FACULTĂȚII DE CHIMIE ÎN CADRUL ACȚIUNII “TURUL LICEELOR” 
 

 

Nr. 
crt. 

Cadrul didactic din 
facultate 

Activitatea desfășurată Liceul și cadrul didactic de 
contact 

Data și  
intervalul orar 

F2F sau  
online  

1.  Conf. Dr. Iulia David + Lect. 
Dr. Emilia Elena Iorgulescu 

Stud. Andreea Chirita 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Național “Anastasescu” 
Rosiorii de Vede,  
Prof. Gidea Mirela 

17.02.2022; 10:00-11:00 online 
(Google 

Meet) 

2. 
Conf. Dr. Iulia David Prezentare “Incursiune in 

lumea chimiei” 

Sc. Gimnazială nr 84, București 

Prof. Moise Ioana 

02.03.2022 
10:00-11:00 

online 
(Google 

Meet) 

3. 
Conf. Dr. Iulia David + Conf. 

Dr. Mihaela Cheregi 
Prezentarea Facultății de 

Chimie, UB 

Colegiul Național “Al. I. Cuza” 
Focșani,  

Prof. Mairean Alina 

11.03.2022 

12:15 

online 

(Google 
Meet) 

4. Conf. Dr. Iulia David + Lect. 
Dr. Adriana Gheorghe  

Stud. Darius Mirea 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Tehnic “Costin D. 
Nenițescu” Pitești, Prof. Nedelcu 

Rodica 

16.03.2022 
17:00 

online 
(Google 

Meet) 

5. Lector dr. Adriana Urda 
Lector dr. Octavian Pavel  

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Național “Iulia Hașdeu” 
București 

prof. Diana Ciuperca 

 24.03.2022 
14-16  

(două clase cu profil științe 
ale naturii) 

F2F 

6. Lector dr. Adriana Urda 
Lector dr. Octavian Pavel  

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Național “Tudor Vianu” 
București 

prof. Mirela Marcu 

martie 2022  F2F 

7.  Conf. Dr. Iulia David + Lect. 
Dr Adriana Gheorghe 
Stud. Daniela Fanaru 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Național “Ferdinand I” 
Bacău 

prof. Silvia Bogdaneanu  

 18.03.2022 ora 11:10 online 
(Zoom) 

8. 
Conf. Dr. Mihaela Cheregi + 
 Conf. Dr. Iulia David + Lect. 

Stud. Darius Mirea 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Liceul Teoretic “N. Iorga”. Brăila 
prof. Liliana Marin 

24.03.2022 
11:00 

online 
(Google 

Meet) 

Andrei
Text Box
Anexa 1



UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE CHIMIE 
AN UNIVERSITAR 2021-2022 
 

9. Prof.dr.habil Viorel Cîrcu 
Lector dr. Monica Iliș 
Drd. Theodora Ilincă 
Drd. Daiana Mitrea 
Drd. Cosmin Tudor 

Drd. Muhammed Alkali 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Liceul Teoretic Traian, București 
prof. Tiugan Mona Lisa 

05.04.2022 
13:00  

F2F 

10. Conf. Dr. Iulia David +  
ASCUB 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Little London International 
Academy, București 

prof. Anca Matei 

7.04.2022 F2F 

11. Lector dr. Delia-Laura 
Popescu 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga", 
București 

prof. Alexandru Neculae 

13.04.2022 online 

12. Lector dr. Delia-Laura 
Popescu 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Tehnic Energetic, 
Bucuresti 

prof. Iacob Voichiţoniu 

13.05.2022 online 

13. Lector dr. Delia-Laura 
Popescu 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiul Național de Muzică 
"George Enescu", București 

prof. Cezara Bolocan 

13.05.2022 online 

14. Lector dr. Delia-Laura 
Popescu 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Liceul Teoretic "Tudor 
Vladimirescu", București 

prof. Daniela Holban 

30.05.2022 
 

online 

15. Lector dr. Adriana Urdă Prezentarea “Chimia 
distractiva” 

Scoala Generala nr. 2 Voluntari, 
prof. Ana Maria Gheorghe 

31.05.2022 (18 elevi clasa a 
VII-a) 

F2F 

16. Lector dr. Delia-Laura 
Popescu 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Liceul Teoretic "Benjamin 
Franklin", București 

prof. Constantina Calotă 

02.06.2022 online 

17. Lector dr. Delia-Laura 
Popescu 

 

Prezentarea Facultății de 
Chimie, UB 

Colegiului Național „Grigore 

Moisil”, Urziceni, Ialomiţa 

 prof. Stan Niculina 

02.06.2022 online 

 



BUCUREȘTI
CASA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ

(PIAȚA ALEXANDRU LAHOVARI, NR. 9)

30 SEPTEMBRIE 2022
16:00 – 21:00

Andrei
Text Box
Anexa 2



PROGRAM SCENĂ

DESCHIDEREA OFICIALĂ ȘI 
PREZENTAREA EXPOZANȚILOR

17:0016:00 18:00 19:00

CUM ȘTIM 
DACĂ DORMIM SUFICIENT?

TEHNICI 
DE PRIM AJUTOR

SCIENCE SHOW
CHIMIA E MAGIE!

CURIOZITĂȚI DIN 
LUMEA LILIECILOR

20:00 21:00

PREMIERE TOMBOLĂ

ÎNCHEIEREA 
EVENIMENTULUI



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE FINANȚE, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

1. Smart contracts și semnătură electronică, semnarea contractelor la distanță;
2. Dreptul asigurărilor, respectiv: răspunderea civilă în caz de accident și completarea formularului de constatare amiabilă direct de pe telefon în
format electronic, semnătură electronică, integrare cu bazele de date oficiale și preluarea semnăturilor olografe ale conducătorilor celor două
vehicule, implicate în accident, de dispozitivul pe care se completează formularul;
3. Scanare documente la distanță și adăugarea de poze care să fie evaluate de personal uman;
4. Asigurarea respectării reglementărilor legale în privința protecției datelor personale conform Regulamentului european 679/2016; dispozițiilor
legale privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate
de ASF; asistență tehnică de la distanță asigurată de un robot prin intermediul Inteligenței Artificiale; gestionarea digitală a reclamațiilor incidente
dreptului protecției consumatorului prin asigurarea sesizării ANPC și ASF în mod automat.

Dormi bine? Suficient? Când te trezești ești binedispus, plin de energie, odihnit sau te doare tot corpul, ești amețit, irascibil și dezorientat? Ai nevoie
de o cafea imediat după ce te-ai trezit sau de un mic-dejun energizant? Te invităm să ne vizitezi, pentru a putea să oferim câteva soluții acestor
probleme sau să îmbunătățim calitatea vieții tale, prin reglarea duratei și calității somnului.

Relația mea cu banii



2005 2010 2022

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
FACULTATEA DE MANAGEMENT

Culoare și personalitate - ce spun culorile care ne plac despre personalitatea noastră

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN ECONOMIE, AFACERI ȘI COMUNICARE

Utilizarea OERs (Open Educational Resources) și a platformelor de blended
learning pentru asigurarea continuității educației și trainingului. Exemplul
proiectului 19-COP-0038 "Environmental Education – OERs for Rural Citizens" și al
cooperării româno - islandeze.

Economia pe înțelesul tuturor

https://docs.google.com/spreadsheets/d/106R25LFpSfQrtnkn-DDdTSFS8RkJRoqhl0UGNDw5b6k/copy


FACULTATEA DE CHIMIE
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Pe durata evenimentului, atât copiii cât și adulții vor avea ocazia să descopere tainele chimiei prin activitățile științifice și educative

desfășurate împreună cu studenții și cadrele didactice ale facultății, care vor împărtăși ideile științifice folosind un limbaj accesibil, pentru a îndepărta

barierele dintre știință și publicul larg. Scopul experimentelor este de a face chimia ușor de înțeles, plăcută, de a le stârni participanților curiozitatea și

interesul pentru știință, de a le oferi posibilitatea să afle informații noi și să înțeleagă implicațiile activității de cercetare în domeniul chimiei.

Chimia este interesantă și distractivă. Chimia stârnește curiozitatea. Chimia este un proces de investigare. Chimia provoacă și determină cunoașterea.

EXPERIMENTE HANDS-ON

✓ Aerul pe care îl respirăm

✓ Curcubeul în tavă

✓ Cloud in a jar

✓ Tornado in a jar

✓ Raining Cottonballs

✓ Cuptor alimentat cu energie solară

✓ Ocean in a bottle



UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

01

02

03FACULTATEA DE INGINERIA 
ȘI MANAGEMENTUL 

SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Roboți mobili și 

sisteme mecatronice

FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ

Autonomus system for indoors object collection

Mechatronic cutting system

FACULTATEA DE CHIMIE 
APLICATĂ ȘI ȘTIINȚA 

MATERIALELOR
Experimente demonstrative: 

Jeleuri jucăușe; Lava lamp; Baloane-frigărui; 

Oglinda de argint; Pastă de dinți pentru elefanți



Ești pasionat de știință și în același timp vrei 
să fii un cetățean european informat? Echipa 

Centrului EUROPE DIRECT București te 
așteaptă cu materiale informative pe 

tematică europeană, puzzle de asfalt cu 
statele membre ale UE, quiz cu roata 

norocului, jocuri și alte activități interactive!

Participă la sesiunile de întrebări
pe teme europene, iar echipa 

Spațiul Public European te 
premiază!



CENTRUL PENTRU ȘTIINȚA SUPRAFEȚEI ȘI NANOTEHNOLOGIE
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Te-ai întrebat vreodată cum e să fii

agent secret? Orice agent trebuie să

știe cum să citească un mesaj

secret! Hai să descoperim împreună

tainele mesajelor ascunse!

Hai să facem împreună rame
colorate amestecând un 

aditiv alimentar cu 
antiderapant. Nu sunt 
polimerii fascinanți?!

Ce este lipicios, ușor de modelat, nu se 
rupe și se pregătește din lipici, spumă de 

ras și borax? Ai ghicit, este SLIME. 
Pregătește și tu un slime gelatinos, ce cu 

siguranță nu se va dezlipi de mâna ta!

Vino să îți confecționezi
propria brățară! Vei fi 

surprins cum ingredientele
din bucătărie te ajută să
colorezi metale. Îți poți

personaliza brățara cu biluțe
colorate după bunul plac, iar 
în funcție de voltajul aplicat,

poți schimba culoarea
brățării tale.



MĂRIREA CAPACITĂȚII DE 
CONCENTRARE

NEUROMOTRICA
SC INFORMAȚIE PENTRU SPORT ȘI PERFORMANȚĂ UMANĂ

4 ateliere interactive în care controlul mișcării este folosit pentru:

ANTRENAREA 
ANTICIPĂRII

DIMINUAREA DURERILOR 
COLOANEI VERTEBRALE în zonele 

toraco-lombară și cervicală

AMELIORAREA 
POSTURII

Performanța fiecăruia dintre noi începe de la antrenarea și cunoașterea propriei capacități de a ne controla corpul.



POLIȚIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII

Poliția Română va fi 

reprezentată de Institutul

de Cercetare și Prevenire

a Criminalității care va

susține dezbateri, 
prezentări și concursuri

pe teme specifice, în

domeniul prevenirii

victimizării. 

De asemenea, vor fi 

prezenți și polițiști din

cadrul Institutului

Național de Criminalistică

pentru demonstrații

privind utilizarea
științei în munca de 

poliție.



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
“DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI - ILFOV

O persoană instruită în acordarea primului ajutor poate deveni salvator într-o situație de urgență. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov are o atitudine proactivă față de nevoile 

societății în situații de urgență,              reușind prin diverse campanii să creeze o legătură strânsă cu societatea 

civilă. În cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni 2022, publicul va putea afla mai multe despre campaniile de 

informare preventivă și formare a populației privind măsurile și modul de comportare în situații de urgență. 

De asemenea, vizitatorii vor putea învăța cum se acordă primul ajutor în diferite situații de urgență.



DX EXPLORERS

Solutie ADSB - sistem de 

recepție și afișare pe hartă în timp real a 

transponderelor avioanelor comerciale

Soluție ADSB portabilă
folosind un telefon pentru
procesare și un stick DVB-T 

(RTL-SDR) ca receptor

SPOT SVX LINK - sistem de 
interconectare a mai multor

stații radio prin internet 
folosind o portabilă și Arduino.

Legături radio pe satelitul
geostaționar QO-100

Folosirea repetorului instalat la 
bordul ISS pentru a comunica

cu alte stații de pe Pământ
Legături în VHF și UHF

Simulări de legături radio în 
PMR pentru ca publicul să simtă
ce înseamnă să fii radioamator.

Telegrafia în secolul 21 - un 
generator Morse dotat cu tastatură
va fi pus la dispoziția publicului, iar 

susținătorii atelierului vor decoda ce
tastează vizitatorii



CERCETAȘII ROMÂNIEI
CENTRUL LOCAL ALB – BUCUREȘTI

Participanții pot parcurge un traseu tematic, în cadrul căruia vor exista machete reprezentând construcții specifice, machete 

cu forme de relief și harta reprezentând curbele de nivel ale terenului. 

De asemenea, vizitatorii pot învăța modalitatea de filtrare a apei folosind elemente naturale, precum și alte aspecte de 

utilizare sustenabilă a elementelor naturale.

Tot în cadrul atelierului, micii cercetași vor realiza și câteva experimente simple.



WILDERNESS RESEARCH AND CONSERVATION

În cadrul acestui atelier, veți putea învăța despre ecologia

speciilor de animale sălbatice din București, dar și despre

modul în care liliecii comunică și vânează. 

Veți putea afla mai multe detalii privind activitatea

Centrului de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice

”Visul Luanei”, care se ocupă cu reabilitarea animalelor

sălbatice rănite și veți putea participa la sesiuni interactive 

de căutare a liliecilor din acel spațiu, cu ajutorul unui

detector de ultrasunete. Ați citit bine: pe durata 

evenimentului, cu siguranță vor exista câțiva lilieci

înfometați deasupra noastră care se vor hrăni de zor, deci

haideți să îi descoperim împreună!



SISTEMUL NAȚIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR

ALTERNASHIP
O călătorie cu o navă spațială condusă prin sunete în 

Altergalaxy, o galaxie care îți oferă o privire de 
ansamblu asupra efectelor pe care consumul

necontrolat de resurse îl poate avea asupra planetelor. 

ROATA NOROCULUI
Te invităm să-ți testezi cunoștințele 

despre cauzele schimbărilor climatice, 
iar cele mai inspirate răspunsuri vor fi 

premiate!

CELE 12 PROVOCĂRI ALE ANCĂI
Cu această ocazie invităm participanții să-și aleagă o 

provocare și, timp de 21 de zile, să completeze Jurnalul
provocărilor asumate și să ne povestească ce au 
schimbat în comportamentul lor față de mediu.



COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE LAZĂR

Echipa de robotică TITANS de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București ne explică cum se proiectează 

şi printează 3D, cum se programează un robot şi a pregătit un atelier în care vizitatorii pot lucra cu Arduino. De 

asemenea, vom afla mai multe despre ce înseamnă o viaţă sustenabilă şi cum putem colecta deșeurile în mod 

selectiv, folosind un robot.

Marathon-ul Reciclării este un joc de educare și conștientizare pentru elevii din școala primară și gimnaziu. 

Acesta își dorește să atragă atenția în rândul elevilor despre impactul deciziilor noastre zilnice și anume faptul 

că majoritatea produselor pe care le consumăm generează deșeu de ambalaj și consumă resurse.



CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE
În cadrul evenimentului, Centrul Național de Cartografie își propune

să schimbe modul în care harta este percepută, realizată și vizualizată.

Astfel, publicul va avea ocazia să creeze în mod interactiv,

într-un mediu GIS, hărți digitale. Mai mult, vizitatorii vor putea testa o 

aplicație în mediul realității augmentate, utilizând un produs cartographic

digital multi-strat, explorând noi dimensiuni ale unei hărți.

Totodată, realizările centrului din cadrul proiectului european

de cercetare VOLTA vor fi diseminate publicului.
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Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare 
Vino să înveți despre ingineria și cercetarea în științele agronomice!

➢ observarea plantelor multiplicate in vitro prin cele mai

noi tehnologii și a semințelor sintetice de cartof

➢ detalii uimitoare despre celulele vegetale și alte forme

de viață din jurul nostru (insecte, ciuperci și bacterii)

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE 
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

✓ imaginile satelitare permit înțelegerea și monitorizarea 

problemelor de mediu și a schimbărilor climatice

✓ milioanele de imagini care ne ajută să răspundem la 

întrebarea: "Cum se modifică planeta noastră?"

✓ observarea schimbărilor survenite de la un anotimp 

la altul sau pe parcursul a câțiva ani folosind serii 

multitemporale de imagini satelitare

✓ tehnici de realizare a animațiilor cu imagini satelitare

Hai să învățăm împreună despre Observarea Pământului!

➢ degustare de fructe de asimina și de smochine din 

plantele crescute în livada universității

➢ înmulţirea prin butăşire la smochin



Romanian 

Chapter of 

ACS 

International 

Facultatea 

de Chimie 

Festival de Chimie ACS/ 
ACS Festival of Chemistry 2021 

Societatea  

de Chimie 

din 

Romania 

Chimie pentru (o) viaţă/ 
     Chemistry for (a) life 

Contact: E-mail festivalchimie.acs@yahoo.com, 
  Facebook @festivalchimie.acs 

PROGRAM 

Sesiune online  
5-7 noiembrie 2021 
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Vineri, 5 noiembrie 2021 

17:00-17:15   FESTIVAL DE CHIMIE ACS 2021 
Marilena Ferbinteanu Cimpoesu,  

ACS International Romanian Chapter 
 
17:15-17:30    NANOSUPERHEROES 

Conf.univ.dr. Ludmila Otilia Cinteză, Drd. Maria Antonia Tănase, 
Departamentul de Chimie Fizică, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti. 

 
17:30-18:00  EXPERIMENT TURNUL COLORAT/PLAYOUTH 

Chimist Gabriela Manda, project manager PlaYouth. 
 
18:00-18:30   HIDROGENUL-ENERGIA VIITORULUI 

Lect.univ.dr. Daniela Bala, 
Departamentul de Chimie Fizică, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti. 

 
18:30-18:45  SPECTACOL ÎN SERIA DE ACTIVITATE A METALELOR. 

Prof. Daniela Tudor,  
Colegiul Național Mihai Viteazul, București. 

 
18:45-19:00      DE LA MINERALE LA COMBINAȚII COMPLEXE-CĂRĂMIZILE  

ANORGANICE ALE VIEȚII. 
Conf.univ.dr. Rodica Olar, 

Departamentul de Chimie Anorganică,  
Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti. 

 
19:00-19:15    TOTUL E CHIMIE 

Lect.univ.dr. Adriana Urdă, 
Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză, 

Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti. 
 
19:15-19:30      STUDIUL ACTIVITĂȚII DROJDIEI SACCHAROMYCES CEREVISIAE. 

Prof. ing. Molnar Mihai, Liceul Tehnologic Nr.1, Cadea, Bihor. 
Catedra de Cultură Tehnică -Industrie Alimentară 



Sâmbată, 6 noiembrie 2021 

11:00-11:15           GRADINA ELECTRICĂ 
Lect.univ.dr. Daniela Bala, 

Departamentul de Chimie Fizică,  
Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 

  
11:15-11:30    DE LA IDEE LA “BUN DE TIPAR” 

Prof. Fevronia Ion,  
Școala Gimnazială Anton Pann, Voluntari. 

  
11:30-11:45   APA, O SUBSTANȚĂ UIMITOARE 

Prof. Alexandra Dragut, Prof. Lica Fratila,  
Liceul Tehnologic Vintila Bratianu din Dragomiresti Vale, Ilfov. 

  
11:45-12:15  EXPERIMENT VULCAN CU ACID CITRIC NATURAL 

Chimist Gabriela Manda,  
project manager PlaYouth. 

  
12:15-12:30   CHIMIA - ȘTIINȚA NEVĂZUTĂ 

Prof. Iacob Voichițoniu,  
Colegiul Tehnic Energetic, București.  

Prof. Doicin Irinel Luminița,  
Colegiul Național  Gheorghe Lazăr, București. 

  
12:30-13:00    FESTIVAL ÎN EPRUBETĂ 

Lect.univ.dr. Delia Popescu, Asist.univ.dr. Mariana Dianu, Lect.dr. Cătălin Maxim,  
Studenţi: Oana Petcuţă, Valentina Durbăcea, Ariadna Beneş,  

Departamentul de Chimie Anorganică,  
Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 



Vă aşteptăm şi vă dorim o experienţă plăcută şi 
interesantă! 

Duminică, 7 noiembrie 2021 

11:00-11:15        PREZENTAREA FACULTĂŢII DE CHIMIE 
Lect.univ.dr. Delia Popescu,  

prodecan Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 
  
11:15-11:30  PERSPECTIVA PROFESIONALIZĂRII CARIEREI DIDACTICE ÎN ROMȂNIA 

Lect.univ.dr. Delia Popescu,  
prodecan Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 

  
11:30-12:00     METODE INTERACTIVE DE ÎNVĂȚARE-SESIUNE DE JOCURI 

Chimist Gabriela Manda,  
project manager PlaYouth. 

  
12:00-12:15         CHIMIA - ȘTIINȚĂ EXPERIMENTALĂ ÎN ȘCOALA ONLINE!  

Prof. Iacob Voichițoniu,  
Colegiul Tehnic Energetic, București 

Prof. Doicin Irinel Luminița,  
Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" 

  
12:15-12:30        CHIMIA ORGANICĂ ÎN EXPERIMENTE.  

APLICAȚIILE CHIMIEI ORGANICE. 
Conf.univ.dr. Irina Zarafu, Prof.univ.habil.dr. Petre Ioniță, Asist.univ.dr. Ioana Nicolau,  

Student: Irina Mușat, Bogdan Găman si Ana-Maria Fulgheci,  
Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză,  

Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 
  
12:30-13:00           CHIMAGIE/CHIMOU 

Conf.univ.dr. Iulia Gabriela David, Lect.univ.dr. Adriana Gheorghe 
Departamentul de Chimie Analitică, 

Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 
  
13:00-13:15    REVISTA CHIMIA 

Conf.univ.dr. Iulia Gabriela David, 
Departamentul de Chimie Analitică, 

Facultatea de Chimie, Universitatea din București. 



 

 

 

 

Sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR RECONNECT București 

30 Septembrie 2022, 16:00 – 22:00 

 

Locații:  Parcul Izvor (Rondul Bicicliștilor), Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa", 

Muzeul Național de Geologie 

 

● Program online național 

● Activități în Parcul Izvor 

○ Standuri cu activități 

○ Concursuri cu premii 

● Activități la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" 

● Muzeul Național de Geologie 
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Program online național 

Transmisiune live de la evenimentele Noaptea Cercetătorilor București, Cluj 

Napoca, Suceava, Timișoara, Galați 

 

Youtube:    https://www.youtube.com/channel/UClbcWrLhAt0FASBlJJDR2ng 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069664776675 

 

16:00    Deschidere program 

16:30    Interviuri cu participanții de la standuri 

17:00    Reportaje laboratoare, experimente 

17:30    Evenimentele NC din țară 

18:30    Interviuri cu participanții de la standuri 

19:00    Evenimentele NC din țară 

19:45    Prezentare concursuri naționale 

20:15    Reportaje laboratoare, experimente 

20:30    Discuții cu organizatorii din țară 

21:30    Interviuri din eveniment 

21:45    Premiere concursuri, tombola Pașaport de cercetător 

 

Standuri cu activități 

Institutul de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 

Învață despre fenomenele optice jucându-te cu lumina 

Incursiune în a 4-a stare a materiei 

Ce înseamnă plasma, cum o putem genera şi cum diferă o plasmă de alta. Experimente 

live cu surse de plasmă cu funcționare la presiune atmosferică pentru diferite aplicații. 

Ce instrumente folosim pentru a înțelege din ce este compusă lumina  

De la un spectrometru imprimat 3D la spectrografe compacte cu camere CCD.   

Levitatorul acustic  

Discuții pe tema undelor acustice, rezonanțe, levitație și arduino. 

https://www.youtube.com/channel/UClbcWrLhAt0FASBlJJDR2ng
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069664776675


 

Experimente interactive pentru copii de uimit părinții 

Voluntarii vor ajuta vizitatorii să creeze bombe de baie (cursul primar) și slime (cursul 

gimnazial) și le vor explica despre interacția chimică a materialelor și cum devin acestea 

 

Clone Drone in Danger Zone: bacterii din ape reziduale urmărite prin microscopie cu 

inteligență artificială. 

Instrumentele speciale de laborator, precum microscoapele optice, pot fi acum accesibile 

și școlilor, elevilor sau oricărei persoane pasionată de știință. Împreună cu un grup de 

elevi de liceu, am construit la INFLPR și vom prezenta la eveniment un microscop portabil 

pentru a detecta și transmite, inclusiv în mediul online, imagini în timp real cu 

microorganismele din apă: euglena verde, parameci sau chiar bacterii. În plus, 

microscopul nostru este dotat cu inteligență artificială. Prin algoritmi software de 

recunoaștere de obiecte, microscopul poate detecta și urmări microorganismele din 

probele de apă. 
 

X-ray vision: cum vedem interiorul unui ou Kinder prin tomografie cu raze X.  

Vrei sa afli ce jucarie supriza te asteapta intr-un ou kinder inainte sa il desfaci? In 

laboratorul de microtomografie de la INFLPR vei descoperi cum tomografia cu raze X ne 

ajuta sa vizualizam interiorul obiectelor fara sa le distrugem, cum obtinem si cum 

interpretam radiografiile digitale si cum le folosim sa obtinem un model 3D al obiectelor 

analizate. 

Institutul Național pentru Fizica Materialelor 

Experimente cu și despre materiale  

Trenulețul cu supraconductori, demonstrații cu azot lichid, ferofluidul - lichid cu 

proprietăți magnetice, probe nanometrice, substanțe „magice”, senzori și biosenzori în 

instalația „InVisible Streams” 

Institutul de Fizică Atomică - IFA 

În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2022 la standul Institutului de Fizică 

Atomică părinţii, elevii şi bunicii vor putea să participe la o serie de activităţi hands-on, 

dintre care: 

Resurse regenerabile: celule fotovoltaice, pila de combustie - Experimentul propus 

permite elevilor studierea tehnologiilor bazate pe panouri solare și pila de combustie cu 

hidrogen. Panoul solar convertește lumina provenită de la Soare în electricitate. Celulă 

de combustie convertește energia chimică a hidrogenului în electricitate.  



 

Experimentul Chladni - Cu ajutorul unui aparat specializat, numit generator de funcții, 

vom genera vibrații asupra unei plăci metalice pătrate. Pe această placă vom presăra 

sare de bucătărie și vom observa ce se întâmplă.  

PIANOFORTE - Compune o melodie utilizând un microcontroler, fructe, legume etc. Află 

care materiale conduc electricitatea și care nu.     

RADIO FM - Construiește un radio, prinde frecvența Radio Guerrilla & PLAY!  

Plastilină inteligentă magnetică - Testează proprietățile uimitoare ale magneților!  

Determinarea temperaturii lichidelor prin trei metode: sondă, termometru clasic și 
laser; 

Tombola - Scanează codul QR de pe corturi, răspunde la câteva întrebări și poți să câștigi 
accesorii de gaming, lego, ghiozdane și hdd! 

 

Institutul pentru Fizică și Inginerie Nucleară 

„Horia Hulubei” 

Vizitatorii vor afla cât de fascinantă este structura materiei și cum radiațiile pot fi folosite 

precum niște nano-sonde, cu ajutorul cărora explorăm microuniversul sau modificăm 

proprietățile fizice ale atomilor, cu scopul de a obține energie din reacții nucleare de 

fisiune și fuziune. Copiii vor descoperi microscoapele clasice și imprimantele 3D, 

detectorii de radiații ionizante, și vor avea parte de multe experimente inedite. 

 

Institutul Național pentru Fizica Pământului 

Pământ vs Marte? 

Există cutremure și pe alte planete? Cum pot planetele mici să aibă vulcani mai mari 

decat vecinele lor mai voluminoase? Pot seismometrele să ne deslușească misterele 

tornadelor marțiene de praf? 

Senzorii seismici 

Elevii de la Scoala de Vara de Stiinta si Tehnologie de la Magurele vă vor aștepta să vă 

povestească ce proiecte au realizat și, mai mult de atât, să vă invite să testați împreună 

rezistența unei clădiri monitorizate cu senzori seismici. 



 

Lego 

Iubitorii de Lego vor găsi la stand o hartă a lumii realizată din aceste piese magice, pe 

care o vom “îmbogăţi” cu informații și detalii. Vor marca vulcanii și epicentrele 

cutremurelor importante, munți și insulele, si de ce nu, locurile pe care doresc sa le 

exploreze. 

Puzzle 

Puzzle-uri cu plăcile tectonice va vor aștepta la stand, pentru a reface împreună 

imaginea Pământului. 

Institutul de Științe Spațiale 

Emulsii nucleare 

Experimente ce folosesc detectorul de emulsii nucleare, vor fi observate la microscop 

urmele unor interacții nucleare imprimate în emulsii în laborator. 

Experimentul Alice 

Detectorul ALICE (A Large Ion Collider Experiment) este dedicat studierii materiei 

dense și fierbinți obținute în ciocnirile ionilor grei la LHC-CERN. 

Space Quiz 

Pe monitorul touchscreen, cu ajutorul aplicației interactive, copiii își vor consolida 

cunoștințele de bază din domeniul Astrofizicii. 

ExpoSolVR 

Copiii vor explora interactiv Sistemul Solar prin intermediul VR, vor  studia cele opt 

planete din sistemul nostru solar, precum și planeta pitică Pluto, dar  și Soarele. 

Prototip PTW (Portable Telemedicine Workstation) 

Prototipul de telemedicină se adresează situațiilor critice de intervenție a cadrelor 

medicale. Prototipul integrează o serie de dispozitive medicale (ex. tensiometru, 

pulsoximetru, EKG, capnograf, etc.) care monitorizează wireless parametrii vitali ai 

pacientului și permite intervenția medicului de la distanța prin comunicație satelitară.  

  

Facultatea de Fizica - Universitatea din București 

Vă place cu siguranță să înțelegeți de ce se întâmplă lucruri în jurul nostru și desigur 

cum reușim să le percepem. Studenții Facultății de Fizică, Universitatea din București 



 

vă vor ghida în incursiunea cunoașterii fenomenelor pe care le întâlnim pas cu pas în 

existența cotidiană. Și pentru a putea să găsiți voi propriile explicații veți  participa la 

experimente alături de studenții Facultății de Fizica cum ar fi, producerea curentului 

electric, interacțiunea magneților, giroscopul și aplicațiile sale,  cum se produce lumina, 

descompunerea luminii, interferența undelor,propagarea sunetului, etc. 

 

Facultatea de Geologie și Geofizică - 

Universitatea din București 

Geologia este știința care ne arată cine suntem, unde suntem, de ce suntem și cum am 

ajuns aici. Te-ai intrebat vreodată dacă munții au fost acolo dintotdeauna? Ei cresc sau 

scad? Cum recunoaștem pietrele pe care le adunăm în fiecare drumeție la mare sau la 

munte? 

La aceste întrebări și la multe altele vă putem răspunde la Noaptea Cercetătorilor de la 

Facultate de Geologie și Geofizică unde vom intra în bocancii unui geolog și vom avea 

o vânătoare de fosile, vom înțelege procese geologice și geomorfologice cu ajutorul 

unui aparat-surpriză, vom învăța să recunoaștem tipuri de rocă din clădirile de lângă noi 

și vom analiza la lupa binoculară profunzimile rocilor. Împreună vom descoperi un 

laborator în aer liber în geoparcurile din România. 

 

Facultatea de Biologie - Universitatea din 

București 

 

În cadrul standului Facultății de Biologie, vom oferi posibilitatea de vizualizare la 

microscopul optic a unor țesuturi de origine animală/vegetală. De asemenea,  vom 

prezenta o serie de experimente și observații științifice care au ca scop promovarea 

cercetării în domeniul ecologiei dar și rezultatele obținute în cadrul unor proiecte de 

cercetare. Experimentele vor prezenta la scara redusă anumite funcții ale ecosistemelor 

de zonă umedă, respectiv influența unor substanțe chimice asupra unor 

microorganisme. 

 



 

Facultatea de Chimie - Universitatea din 

București 

Vă invităm la Noaptea Cercetătorilor Europeni să ne bucurăm împreună de experimente 

provocatoare, ateliere captivante, jocuri distractive și discuții interesante cu cercetători 

și studenți de la Facultatea de Chimie, Universitatea din București! Este o oportunitate 

unică pentru publicul de toate vârstele de a intra în contact cu munca noastră, de a afla 

detalii despre impactul chimiei şi activităţii de cercetare în acest domeniu asupra vieții 

de zi cu zi a societății și de a înțelege semnificaţiile carierei științifice în chimie. 

 

Măgurele Science Park 

Echipa MSP va prezenta micilor vizitatori o mostră a ce se poate realiza atunci când ai 
la îndemână un program de modelare și o imprimantă 3D și se va asigura că aceștia 
pleacă acasă în compania unei amintiri durabile. 

 

Institutul Astronomic al Academiei Române 

Institutul Astronomic al Academiei Romane invită pasionații de astronomie să vadă 
modele de obiecte cerești, să vadă un telescop și să facă observații astronomice. 
 
Cum arată un asteroid? Ce este o stea căzătoare? Care este structura Soarelui? Ce 
înseamnă mișcarea particulelor într-un câmp magnetic? 
 
La aceste întrebări şi la multe altele, specialiștii nostri vor răspunde pe parcursul 
manifestării Noaptea Cercetatorilor. 
 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) 

Administraţia Naţională de Meteorologie este autoritatea naţională în domeniul 

meteorologiei în România, având o activitate continuă începând din anul 1884. 

Specialiștii ANM elaborează prognoze şi avertizări, oferă o gamă largă de servicii 

meteorologice operaţionale pentru domenii ca: agricultură, transporturi, protecţia 

mediului, apărarea şi siguranţa naţională etc.; asigură suport meteorologic pentru 

prognozele hidrologice şi pentru activităţile de protecţie a calităţii aerului; elaborează 



 

studii și cercetări de climatologie. Publicul va putea vedea cum arată și cum 

funcționează o parte din instrumentarul modern folosit la stațiile meteorologice și va 

putea afla informații despre activitățile curente, operative și de cercetare, precum și 

despre proiectele de infrastructură, finanțate din fonduri europene, ale ANM. 

 INFLPR Optica Student Chapter 

 

“Jocul cu lumina” este seria de activități la care va invita membrii organizației studențești 

INFLPR Optica Student Chapter la Noaptea Cercetătorilor, pentru a învăța despre 

fenomenele optice jucându-vă cu lumina, cu diferite lentile și rețele de difracție.  

Veți putea realiza propriul vostru microscop optic pentru vizualizarea particulelor sau 

microorganismelor prezente în apă, manipula lumina și chiar lucra cu lasere! 

Nu în ultimul rând, membrii organizației așteaptă iubitorii de șah pentru o experiență cu 

totul și cu totul nouă, la un joc de “șah cu laser”. 

 
 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie INCDTP, sucursala 

Institutul de Cercetare Pielărie-Încălțăminte ICPI 

 

Drumul pielii: de la bio-economie la design și arta sau fabricarea pieilor in secolul 

21, o sursă de soluții inovative de economie circulară 

Expoziție  

Înlocuirea sărurilor de crom și a taninilor sintetici cu materiale bio-degradabile din surse 

regenerabile, prelungirea ciclului de viață al produselor, reutilizarea deșeurilor din 

industria de prelucrare a pielii în domenii precum agricultura, fabricarea de produse 

cosmetice și nutraceutice, dispozitive medicale, materiale inteligente pentru 

conservarea patrimoniului cultural sunt doar câteva dintre subiectele abordate în 

proiectele inovative realizate în Institutul de Cercetare Pielărie-Încălțăminte, pe care vă 

invităm să le explorați prin materialele si experiențele care vă așteaptă la standul 

nostru, alături de echipa ReCoNnect (INFLPR).  

Experimente  

Pentru cei mici am pregătit câteva experiențe surprinzătoare de alchimia naturii, iar 



 

pentru cei mai mari, căteva surprize fusion obținute prin aplicarea gândirii circulare în 

design, precum și prin realizarea de rezidențe de artă și știință. Vă așteptăm la standul 

INCDTP-ICPI cu un program palimpsest care dezvăluie lungul drum al pielii, un produs 

unic și de neînlocuit care a însoțit evoluția civilizației noastre, traversând mileniille prin 

perpetuarea tradiției și meșteșugului, și prin integrarea progresului științific și tehnologic. 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Protectia Plantelor 

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor va prezenta vizitatorilor o 
parte dintre metodele de lucru specifice în domeniul protecției plantelor și soluțiile 
identificate și implementate privind combaterea biologică a unor specii de insecte 
dăunătoare. 

ANCOM 

 

ANCOM va prezenta autospeciala  de monitorizare a spectrului radio. 

Scopul autospecialei în cadrul întregului sistem de monitorizare este acela de a efectua 
măsurări în banda de frecvențe 9KHz – 40 GHz, de a măsura parametrii emisiilor radio 
în banda 80 MHz- 40 GHz, respectiv de a investiga și identifica prin goniometrie 
emițătoarele radio care operează neautorizat sau care afectează funcționarea corectă a 
echipamentelor deținute de operatorii autorizați. 

În cadrul evenimentului, ANCOM va prezenta diverse situații de identificare a unor 
semnale aparținând spectrului radio, de măsurare și de prelucrare a datelor rezultate în 
urma măsurărilor. 

 

Concursuri 

Quiz-uri cu premii pe teme de știință - Pamânt, tehnologie, spațiu 

Verificăm cunoştinţele generale despre cutremure, cum ne protejăm la cutremur, despre 

astrofizică și știința materialelor. 

 



 

Concurs avioane de hârtie „Micul aeromodelist” 

 

Știința prin ochii copiilor - desene pe asfalt 

 

Tombola  „Pașaport de cercetător” 

Scanează codul QR de pe corturi, răspunde la câteva întrebări și poți să câștigi 

accesorii de gaming, lego, ghiozdane și hdd! 

 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa" 

 

Vineri, 30 septembrie 2022, Muzeul Antipa va avea un program special de vizitare, fiind 
deschis între orele 10:00 și 15:00 (ultimul vizitator va intra la ora 14:00). 

În intervalul 17:00 – 21:00 (ultimul vizitator va intra la ora 20:00), se vor desfășura 
activitățile dedicate Nopții Cercetătorilor, accesul vizitatorilor în această seară în 
expunerea permanentă fiind gratuit! 

Programul evenimentelor din această seară cuprinde: 

Colțul naturalistului 

Coordonatori: Dr. Oana Paula Popa, Dr. Elena Iulia Iorgu, Dr. Ana-Maria Krapal, Drd. 
Alexandra Florina Popa 

Kitchen Science – Cum putem să extragem ADN din fructe și cum îl putem 
vizualiza? 

Coordonatori: Drd. Andreea Maria Brezeanu, Dr. Andrei Ștefan 

Cum trebuie să preparăm insectele pentru o colecție de entomologie? 

Coordonator: Dr. Melanya Stan 

Curiozități din lumea lepidopterelor și metode inedite de capturare a acestora 

Coordonator: Dr. Mihai Stănescu 

Uite cu ce ne hrănim! 

Coordonator: Andreea Cătălina Drăghici 



 

Taxidermia, știință sau artă? 
Coordonator: Radu Pană 

În căutarea paraziților păsărilor 
Coordonatori: Dr. Costică Adam, Dr. Constantinescu Cristina, Drd. Angel Irimia 

Fascinanta lume a detaliilor: universul microscopiei electronice 
Coordonatori: Dr. Rozalia Motoc, Maxim Bâlcu 

Muzeul și păsările Bucureștiului 
Coordonator: Dr. Angela Petrescu 

Crustaceele din România 
Coordonator : dr. Ana-Maria Petrescu și Dr. Iorgu Petrescu 

Vietăți cu sânge rece 
Coordonator: dr. Alexandru Iftime 

 

Muzeul Național de Geologie 

Vineri, 30 septembrie 2022, Muzeul Național de Geologie va avea un program special 
de vizitare, avand program de vizitare între orele 10:00 și 14:00. În intervalul 16:00 – 
22:00, se vor desfășura activitățile dedicate Nopții Europene a Cercetătorilor 

Cercetătorii Muzeului au pregătit o serie de ateliere pe teme captivante precum: 

Tomografia computerizata - un auxiliar pretios in studiile geologice 
Cercetător Științific Prof. Dr. Octavian Duliu 

Cercetarea geologică - un domeniu complex și interdiscipliniar 
Cercetător Științific Dr. Monica Macovei 

Minerale si roci - cum le identificam?. 
Cercetător Științific Dr. Delia Dumitraș, Cercetător Științific Dr. Peter Luffi 

Aspecte din cercetarea geologică de teren 
Cercetător Științific Dr. Dan Grigore 

Cercetarea geologică și aplicațiile ei economice: prospectiunea si explorarea 
Cercetator Științific Dr. Ciprian Constantina 

Plante impietrite 
Cercetător Științific Valentin Paraschiv 



 

 

 

 

Sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR RECONNECT Măgurele 

1 Octombrie 2022, 14:00 – 21:00 

 Piața centrală Măgurele 

 

● Program la scenă 

● Standuri cu activități 

● Concursuri cu premii 

 

 

Program la scenă 
 

14:00    Deschidere eveniment  

             Invitați Ministerul Cercetării, Camera Deputaților 

             Prezentare standuri și expozanți 

14:30    Moment artistic: Studio Intermezzo 

15:00    Păianjenii în sprijinul nanotehnologiei, cercetător Alexandra Palla 

15:15    Quiz-uri pe teme de știință - Pamânt, tehnologie, spațiu I 

Andrei
Text Box
Anexa 5



 

15:30    Moment artistic: Ansamblul folcloric Drag de Măgurele / Street Dance 

16:15    Quiz-uri pe teme de știință - Pamânt, tehnologie, spațiu II 

16:30    Pe ritmul undelor cu Dragoș Toma-Dănila 

16:40    Moment artistic: Alexandra Capitanescu 

17:10    Quiz-uri pe teme de știință - Pamânt, tehnologie, spațiu III 

17:30    Moment artistic: Delia Costantin 

18:00    Prezentare invitați cercetătoriele 

18:30    Moment artistic: Cristina Lupu 

19:15    Mesaje organizatori & Lansare Concursuri naționale de știință ReCoNnect 

             Calitatea apei, Arbori remarcabili, Vânătorii de cutremure, Misiuni spațiale,     

             Acceleratori de particule 

19:45    Moment artistic Alex Ștefănescu 

20:35    Spectacol drone 

20:50    Premiere concursuri, tombolă. Închidere program 

Standuri cu activități 

Institutul de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 
 

Învață despre fenomenele optice jucându-te cu lumina 

Incursiune în a 4-a stare a materiei 

Ce înseamnă plasma, cum o putem genera şi cum diferă o plasmă de alta. Experimente 

live cu surse de plasmă cu funcționare la presiune atmosferică pentru diferite aplicații. 

Ce instrumente folosim pentru a înțelege din ce este compusă lumina  

De la un spectrometru imprimat 3D la spectrografe compacte cu camere CCD.   

Levitatorul acustic  

Discuții pe tema undelor acustice, rezonanțe, levitație și arduino. 

Discul lui Newton 

Copiii vor realiza, cu ajutorul specialiștilor, Discul lui Newton cu ajutorul căruia vor 

înțelege cum se compune lumina albă, și pe care îl vor lua acasă. (preșcolari și cursul 

primar). 



 

 

Experimente interactive pentru copii de uimit părinții 

Voluntarii vor ajuta vizitatorii să creeze bombe de baie (cursul primar) și slime (cursul 

gimnazial) și le vor explica despre interacția chimică a materialelor și cum devin acestea 

Big Brother la microscop: celule canceroase vii observate în nano-acvarii. 

Cercetătorii vor explica cum pot fi prelucrate cu laserul materialele transparente pentru 

fabricarea nano-acvariilor, dispozitive cunoscute în literatura de specialitate sub 

denumirea generică de lab-on-a-chip. Veți urmări la microscop cum celule de cancer din 

organismul uman sunt crescute în nano-acvari, și veți observa comportamentul celular în 

configurații tridimensionale complexe care reproduc micromediul din organism din punct 

de vedere arhitectural și funcțional. 

Păianjenii cribelați 

Veți afla despre păianjenii cribelați și tehnica acestora de a produce fibre cât mai 

rezistente și cum s-au inspirat cercetătorii implicați în proiectul BioCombs4Nanofibers din 

tehnica acestora pentru a produce suprafețe tehnice anti-adezive pentru manipulare 

nanofibrelor sau realizarea de suprafețe antiseptice pe implanturi sau dispozitive 

medicale. 

X-ray vision: cum vedem interiorul unui ou Kinder prin tomografie cu raze X.  

Vrei sa afli ce jucarie supriza te asteapta intr-un ou kinder inainte sa il desfaci? In 

laboratorul de microtomografie de la INFLPR vei descoperi cum tomografia cu raze X ne 

ajuta sa vizualizam interiorul obiectelor fara sa le distrugem, cum obtinem si cum 

interpretam radiografiile digitale si cum le folosim sa obtinem un model 3D al obiectelor 

analizate. 

Institutul Național pentru Fizica Materialelor 
 

Experimente cu și despre materiale  

Trenulețul cu supraconductori, demonstrații cu azot lichid, ferofluidul - lichid cu proprietăți 

magnetice, probe nanometrice, substanțe „magice”, senzori și biosenzori în instalația 

“InVisible Streams” 

Institutul de Fizica Atomică - IFA 
 

Cum arată sunetul ? 

Elevii vor putea vizualiza figuri geometrice interesante, denumite figuri Lissajous, 

obţinute cu ajutorul unui balon, a unui pointer laser şi a unei boxe Bluetooth. 



 

Cinematică, ştiinţă şi muzică 

Află ce se întâmplă când torni ferrofluid pe un difuzor! 

Ferrofluid multicolor la microscop 

Combină ferrofluid cu tempera! Observă, la microscop, ce se întâmplă! 

WATER DRUM PAD MACHINE   

Conduce apa curentul electric? Poţi cânta la apă? Dar la plastic? Veți afla toatea 

acestea la standul IFA. 

RADIO FM 
Construieşte un radio, prinde frecvenţa Radio Guerrilla & PLAY! 

 

Institutul pentru Fizică și Inginerie Nucleară 

„Horia Hulubei” 
 

Vizitatorii vor afla cât de fascinantă este structura materiei și cum radiațiile pot fi folosite 
precum niște nano-sonde, cu ajutorul cărora explorăm microuniversul sau modificăm 
proprietățile fizice ale atomilor, cu scopul de a obține energie din reacții nucleare de 
fisiune și fuziune. Copiii vor descoperi microscoapele clasice și imprimantele 3D, 
detectorii de radiații ionizante, și vor avea parte de multe experimente inedite. 

 

Institutul Național pentru Fizica Pământului 

Pământ vs Marte? 

Există cutremure și pe alte planete? Cum pot planetele mici să aibă vulcani mai mari 

decat vecinele lor mai voluminoase? Pot seismometrele să ne deslușească misterele 

tornadelor marțiene de praf? 

Senzorii seismici 

Elevii de la Scoala de Vara de Stiinta si Tehnologie de la Magurele vă vor aștepta să vă 

povestească ce proiecte au realizat și, mai mult de atât, să vă invite să testați împreună 

rezistența unei clădiri monitorizate cu senzori seismici. 

Lego 

Iubitorii de Lego vor găsi la stand o hartă a lumii realizată din aceste piese magice, pe 

care o vom “îmbogăţi” cu informații și detalii. Vor marca vulcanii și epicentrele 



 

cutremurelor importante, munți și insulele, si de ce nu, locurile pe care doresc sa le 

exploreze. 

Puzzle 

Puzzle-uri cu plăcile tectonice va vor aștepta la stand, pentru a reface împreună 

imaginea Pământului. 

 

Institutul de Științe Spațiale 
 

Emulsii nucleare 

Experimente ce folosesc detectorul de emulsii nucleare, vor fi observate la microscop 

urmele unor interacții nucleare imprimate în emulsii în laborator. 

Experimentul Alice 

Detectorul ALICE (A Large Ion Collider Experiment) este dedicat studierii materiei 

dense și fierbinți obținute în ciocnirile ionilor grei la LHC-CERN. 

Space Quiz 

Pe monitorul touchscreen, cu ajutorul aplicației interactive, copiii își vor consolida 

cunoștințele de bază din domeniul Astrofizicii. 

ExpoSolVR 

Copiii vor explora interactiv Sistemul Solar prin intermediul VR, vor  studia cele opt 

planete din sistemul nostru solar, precum și planeta pitică Pluto, dar  și Soarele. 

Prototip PTW (Portable Telemedicine Workstation) 

Prototipul de telemedicină se adresează situațiilor critice de intervenție a cadrelor 

medicale. Prototipul integrează o serie de dispozitive medicale (ex. tensiometru, 

pulsoximetru, EKG, capnograf, etc.) care monitorizează wireless parametrii vitali ai 

pacientului și permite intervenția medicului de la distanța prin comunicație satelitară.   

 

Facultatea de Fizica - Universitatea din București 
 

Vizitatorii nostri vor interactiona cu studentii Facultatii de Fizică ai Universității din 

București si vor înțelege ce înseamnă sa te preocupe dorința de cunoaștere si 

înțelegere a fenomenelor care ne ghidează existența.Vor participa la experimente 

demonstrative realizate de studenții facultății de Fizica cum ar fi, producerea curentului 



 

electric, câmpul magnetic, discul lui Newton, interferenta undelor, descărcarea în 

plasmă, etc. Studenții vor oferi explicații  tuturor participanților, în funcție de gradul de 

înțelegere și ii vor invita pe aceștia sa experimenteze la rândul lor. 

Atenție! Vom organiza și un concurs surpriză cu premii pe măsura curiozității voastre, 

dragi vzitatori! 

Facultatea de Chimie - Universitatea din 

București 

Vă invităm la Noaptea Cercetătorilor Europeni să ne bucurăm împreună de experimente 

provocatoare, ateliere captivante, jocuri distractive și discuții interesante cu cercetători 

și studenți de la Facultatea de Chimie, Universitatea din București! Este o oportunitate 

unică pentru publicul de toate vârstele de a intra în contact cu munca noastră, de a afla 

detalii despre impactul chimiei şi activităţii de cercetare în acest domeniu asupra vieții 

de zi cu zi a societății și de a înțelege semnificaţiile carierei științifice în chimie. 

 

Institutul Național pentru Optoelectronică 

Optoelectronica în slujba sănătății și a calității vieții 

Echipamente medicale pentru chirurgie oftalmică, echipamente de prelevare de sânge 

cu laser și instrumente de ultimă generație, experimente privind analiza probelor de 

apă, calitatea apelor și poluanților acvatici, Aqua SOS. Un alt subiect de interes îl 

reprezintă implicarea factorilor de decizie cu privire la impactul schimbărilor climatice; 

Atelier pentru bijuterii personalizate?  

Senzori colorimetrici și sticle dopate cu diferite pământuri rare 

Detectivii bunurilor culturale 

Investigatorii bunurilor culturale vă invită pe șantiere de restaurare – veți afla din tainele 

intervențiilor de restaurare și conservare a bunurilor culturale. 

 

Măgurele Science Park 
 

Echipa MSP va prezenta micilor vizitatori o mostră a ce se poate realiza atunci când ai 
la îndemână un program de modelare și o imprimantă 3D și se va asigura că aceștia 
pleacă acasă în compania unei amintiri durabile. 



 

Astromagazin 

Observaţii astronomice la Soare 

Cu ajutorul lunetei  Lunt LS60THA - B600 și a telescopului Maksutov veți observa 

Soarele și planetele. 

Institutul Astronomic al Academiei Române 

Institutul Astronomic al Academiei Române invită pasionații de astronomie să vadă 
modele de obiecte cerești. 

Cum arată un asteroid? Ce este o stea căzătoare? Care este structura Soarelui? Ce 
înseamnă mișcarea particulelor într-un câmp magnetic? 

Concursuri 

 
Quiz-uri cu premii pe teme de știință - Pamânt, tehnologie, spațiu 

Verificăm cunoştinţele generale despre cutremure, cum ne protejăm la cutremur, despre 

astrofizică și știința materialelor. 

 

Concurs avioane de hârtie „Micul aeromodelist” 

 

Tombola  „Pașaport de cercetător” 

Scanează codul QR de pe corturi, răspunde la câteva întrebări și poți să câștigi 

accesorii de gaming, lego, ghiozdane și hdd! 

 

Lansare Concursuri naționale de știință ReCoNnect 

Calitatea apei, Arbori remarcabili, Vânătorii de cutremure, Misiuni spațiale, Acceleratori 

de particule 



,

ORAR ATELIERE UNICO INTENSIV 2022

Cursuri indisponibile - numărul de locuri disponibile a fost atins

Luni - 4 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 
10:00 - 13:00 Facultatea de Geografie, Universitatea 

din București
bit.ly/3qCqaL9

Festivitatea de deschidere a Universitatii 
Copiilor - Program Intensiv - 2022

Marti - 5 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 9:00 - 10:00 Universitatea Politehnica din București, 
FAIMA, Departamentul de Economie, 
Sala BN 221
https://bit.ly/3yn7555

Ce sunt banii? Lect. Univ. Dr. Theodora Doltu

Locuri:  10
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Ce sunt banii? Natura și funcțiile banilor. Tipuri de bani. 
Valoarea în timp a banilor. Economisire și investiții

2 9:30 - 11:00 Laboratorul de Biologie, Facultatea de 
Biotehnologii și Câmpul didactic al 
USAMV Bucuresti
bit.ly/2SxJ619

Cum pot fi plantele 
multiplicate si cum apar specii noi ? 

Sl Dr. Silvana Danaila – Guidea;
Sl Dr. Ricuta-Vasilica Dobrinoiu;
Sl Dr. Oana Livadariu                               

Locuri:  14
Grupa de vârstă: 7-14 ani
Descriere:
- prezentarea realizărilor din domeniul biotehnologiei vegetale, 
- demonstratie practică privind operatiunile de lucru în condiții aseptice pentru 
manipularea materialului biologic vegetal; vizualizare la microscop a 
preparatelor din culturi de calus (culturi de celule cu creștere neorganizată), 
- vizitarea culturii de Bambus gigant din câmpul didactic al USAMV Bucuresti"
Materiale necesare: diferite tipuri de frunze de plante

Andrei
Text Box
Anexa 6



3 10:00 - 12:30 Gradina Botanica
https://bit.ly/3a0XQOB

Cartea Junglei Lect. Dr. Camelia Radulescu

Locuri:  15
Grupa de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Cartea junglei este cadrul simbolic pentru trei activități 
dedicate emoțiilor, construcțiilor și depășirii obstacolelor. Învățăm să 
supraviețuim în jungla urbana dezvoltând o serie de competențe de tip 
soft skills și nu numai.
Materiale necesare: apă, șapcă/ pălărie, șervețele umede și uscate

4 10:00 - 12:00 Online 
Link-ul urmează să fie trimis în ziua 
atelierului pe adresa de email de pe 
care s-a făcut înscrierea

Analiza datelor folosind SPSS Lector Univ. Dr. Corina Ilinca

Locuri: 20
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Analiza datelor folosind SPSS presupune înțelegerea modurilor în 
care pot arăta datele și ce fel de analize se pot face astfel încât să putem să 
descriem date multe.

5 10:00 - 12:00 Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, Academia Militară
https://bit.ly/3NsTAp1

Repere din istoria militară a poporului român Prof. Univ. Adi Mustață
Instructor Superior Claudiu 
NistorescuLocuri: 15

Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: În cadrul atelierului vor fi prezentate cele mai importante repere din 
istoria militară a poporului român

6 10:30 - 11:30 Facultatea de Istorie
https://bit.ly/3NnAh0b

Români care au scris istorie Lect. Dr. Ancuța Duminică 

Locuri:  20
Grupa de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Țara noastră a avut și are oameni de valoare. Avem un număr 
impresionant de români care au schimbat cu adevărat lumea în bine și au lăsat 
o moștenire neprețuită. Vino să afli care sunt cele mai faimoase personalități 
românești ale tuturor timpurilor și să fim mândri că suntem români!

7 10:30 - 12:00 FAIMA - UPB
https://bit.ly/3yn7555 Leadership

Conf. Dr. Ing. Ec. Andrei Niculescu

Locuri:  20
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Atelierul constă într-o serie largă de jocuri ce vor atinge notiuni de 
management si leadership, utile și chiar necesare fiecărui viitor adult

8 11:00 - 13:00 Facultatea de Medicină Veterinară
(intrarea din Splai)
https://bit.ly/3bv80Y6

Cum știm dacă produsele pe care dorim să le 
cumpărăm sunt proaspete?

Prof. Dr. Constantin Savu

Locuri:  15
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII



11:00 - 13:00 Facultatea de Medicină Veterinară
(intrarea din Splai)
https://bit.ly/3bv80Y6

Descriere: Copiilor li se va explica unde să se uite pe ambalaje, să vadă data 
expirării, cum arată un ou proaspăt, o brânză de calitate etc.

Miercuri - 6 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 9:30 - 11:00 Laboratorul de Biologie, Facultatea de 
Biotehnologii și Câmpul didactic al 
USAMV Bucuresti
bit.ly/2SxJ619

Cum pot fi plantele 
multiplicate si cum apar specii noi ? 

Sl Dr. Silvana Danaila – Guidea;
Sl Dr. Ricuta-Vasilica Dobrinoiu;
Sl Dr. Oana Livadariu                               

Locuri:  14
Grupa de vârstă: 7-14 ani
Descriere:
- prezentarea realizărilor din domeniul biotehnologiei vegetale, 
- demonstratie practică privind operatiunile de lucru în condiții aseptice pentru 
manipularea materialului biologic vegetal; vizualizare la microscop a 
preparatelor din culturi de calus (culturi de celule cu creștere neorganizată), 
- vizitarea culturii de Bambus gigant din câmpul didactic al USAMV Bucuresti"
Materiale necesare: diferite tipuri de frunze de plante

2 10:00 - 12:00 Muzeul Satului (Șos. Kiseleff nr. 28-30, 
sector 1),  Poarta Șoseaua Kiseleff nr. 
28.
https://bit.ly/3bvY0y2

Să descoperim patrimoniul rural al României! As. Univ. Cristina Merciu

Locuri:  20
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Copiii vor avea posibilitatea de a cunoaşte detalii despre 
elementele de patrimoniu cultural din zonele etnografice ale României în 
cadrul Muzeului Satului. Scopul vizitei este de a-i familiariza pe copii cu 
tipurile de  case tradiţionale,  elementele de tehnică populară (mori de 
apă, mori de vânt), biserici etc. Obiectivul vizitei este de a stimula 
interesul copiilor pentru patrimoniul rural.

3 10:30 - 12:00 Departamentul de Chimie Analitica, 
Sos. Panduri 90, Etaj 1, Laborator 19 
https://bit.ly/3IgcHRS 

Feerie in Chimie Lector Dr. Gheorghe Adriana
Conf. Dr. David Iulia Gabriela

Locuri:  12
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Atelierul de Chimie experimentala va include diverse experimente 
chimice antrenante, interesante si spectaculoase desfasurate impreuna cu copiii 
in Laboratorul de Chimie Analitica

4 10:00 - 11:30 Sediul facultății de Psihologie și 
Științele Educației
https://bit.ly/3A1fDjs

De ce să învăț? Învățare, comunicare și joc Conf. Univ. Dr. Laura Elena Ciolan 

Locuri:  20
Grupa de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Ne propunem ateliere pentru copii prin care să dezvoltăm interesul 
pentru învățare integrată, pentru socializare și identifacare de modalități de 
prevenire a bullying-ului 



5 10:30 - 12:00 Parcul Izvor
 bit.ly/3qtDYYe

Micul Aristotel - atelier de virtuți pentru copii Dr. Laura Ghinea

Locuri:  10
Grupa de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: "Ce fel de oameni ne dorim să devină copiii noștri?" si "Cum îi 
educam să devină acei oameni?" Aristotel, filosoful care inaugurează studiul 
sistematic al moralității, ne oferă o adevărată "tehnologie morală" în cartea sa 
"Etica Nicomahică". Inspirat de această lucrare majoră a filosofiei morale, în 
care este expusă una din marile teorii etice ale umanității - etica virtuții, atelierul 
își propune să sadească în copii atitudini morale conforme cu virtutea. Prin 
metode informale și non-formale (joc, povestire, observație, exercițiul moral 
etc.), adaptate vârstelor copiilor și bazate pe comunicare, vor fi acționate pârghii 
care să activeze dispoziții ale caracterului, virtuți precum curajul, generozitatea, 
prietenia, corectitudinea sau blandețea.
Materiale necesare: o păturică sau o pernuță

6 11:00 - 12:15 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria 
si Managementul Afacerilor (UPB), etaj 
2, sala BN 207a.
https://bit.ly/3yn7555

Primii pași în programare As. Dr. Ing. Andreea Barbu

Locuri:  10
Grupa de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Într-o lume în care tehnologia devine ușor-ușor o parte indispensabilă 
a societății în care trăim, este important să înțelegem acest concept încă de la o 
vârstă fragedă. În acest sens, copiii ar trebui să se familiarizeze cât mai repede 
cu componentele hardware sau cele software. În cadrul acestui atelier, copiii pot 
face cunoștință cu codurile de programare, acestea fiind utilizate sub formă de 
blocuri vizuale. Astfel, se va folosi o modalitate simplă și distractivă de a le 
prezenta elevilor universul științei calculatoarelor (de multe ori prima introducere 
de acest fel), elementele de programare fiind înglobate în joculețe atractive 
pentru cei mici. 

7 12:00 - 13:30 Facultatea de Biotehnologii
bit.ly/3qtijQ6

Tehnici citologice, histologice și histochimice Sl. Enache Monica

Locuri:  5
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Pentru a studia celula sau țesuturile vegetale sau animale se 
folosesc o serie de tehnici de laborator.  În cadrul atelierului se vor realiza 
preparate cito-histologice din plante care se vor analiza la microscopul optic. Se 
vor observa: structura celulei vegetale, diferite țesuturi. La animale se vor folosi 
preparate microscopice de colecție și se vor observa: elementele figurate ale 
sângelui; fibra musculară striată; adipocite albe; celule cu pigment; hepatocite; 
neuroni piramidali.

Joi - 7 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 10:00 - 11:30 Grădina Botanică "D. Brândză"
https://bit.ly/3a0XQOB

Bijuterii florale Dr. Ing. Niță Eugenia

Locuri: 10
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Pentru că florile/plantele sunt peste tot în jurul nostru și pentru că ele 
ne însoțesc la toate evenimentele din viața noastră, iată un alt mod în care ne 
putem bucura de ele. Vom crea împreună brățări/inele cu ajutorul plantelor vii. 



2 10:00 - 11:30 USAMV București, B-dul Mărăști, Nr. 
59, Corp A, Sala A s 7, demisol
(Ingineria și Gestiunea Producțiilor 
Animaliere)
bit.ly/3qtijQ6 

Lecția de Ihtiologie
Prof. Univ. Dr. Nicolae Carmen 
Georgeta

Locuri: 15
Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Studențiilor UniCo li se vor prezenta aspecte legate de speciile de 
pești, recunoașterea lor, aprecierea stării de prospețime, determinarea vârstei, 
unelte și momeli de pescuit.

3 10:00 - 12:00 Localul Panduri-Facultatea de Chimie
bit.ly/3gXvyFo Experimente spectaculoase

Conf. Dr. Irina Zarafu 
As. Dr. Ioana Nicolau

Locuri: 10
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Experimentele alese vor fi axate pe reactivitatea chimică a metalelor, 
pe caracterul acid și bazic al unor substanțe anorganice și organice. De 
asemenea, se vor efectua experimente care vor scoate în evidență instabilitatea 
termică a unor substanțe chimice, se vor separa componentele din clorofila etc.

4 10:00 - 12:00 Muzeul Satului (Șos. Kiseleff nr. 28-30, 
sector 1),  Poarta Șoseaua Kiseleff nr. 
28.
https://bit.ly/3bvY0y2

Să descoperim patrimoniul rural al României! As. Univ. Cristina Merciu

Locuri:  20
Grupa de vârstă: Clasele I - IV
Descriere:
Copiii vor avea posibilitatea de a cunoaşte detalii despre elementele de 
patrimoniu cultural din zonele etnografice ale României în cadrul Muzeului 
Satului. Scopul vizitei este de a-i familiariza pe copii cu tipurile de  case 
tradiţionale,  elementele de tehnică populară (mori de apă, mori de vânt), 
biserici etc. Obiectivul vizitei este de a stimula interesul copiilor pentru 
patrimoniul rural.

5 12:00 - 13:30 Facultatea de Biotehnologii
bit.ly/3qtijQ6

Tehnici citologice, histologice și histochimice Sl. Enache Monica

Locuri:  5
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Pentru a studia celula sau țesuturile vegetale sau animale se 
folosesc o serie de tehnici de laborator.  În cadrul atelierului se vor realiza 
preparate cito-histologice din plante care se vor analiza la microscopul optic. Se 
vor observa: structura celulei vegetale, diferite țesuturi. La animale se vor folosi 
preparate microscopice de colecție și se vor observa: elementele figurate ale 
sângelui; fibra musculară striată; adipocite albe; celule cu pigment; hepatocite; 
neuroni piramidali.

7 18:00 - 19:15 Politehnică - Sala AN201 
https://bit.ly/3NCUIqd Siguranta pe internet 

Sl. Dr. Ing. Alexandra Ioanid

Locuri:  15
Grupa de vârstă: Clasele V - VIII



18:00 - 19:15 Politehnică - Sala AN201 
https://bit.ly/3NCUIqd

Descriere: Cursul propune familiarizarea copiilor cu beneficiile pe care le aduce 
internetul în viața lor, dar și conștientizarea pericolelor de care se pot lovi în 
timpul utilizării acestuia. 

Sl. Dr. Ing. Alexandra Ioanid

Vineri - 8 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 10:00 - 12:00 Facultatea de Chimie, Bd. Regina 
Elisabeta 4-12, Lab. 13, parter
https://bit.ly/39Z1k4o

Chimie distractiva Lector dr. Adriana Urda

Locuri: 10
Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Chimia este fascinantă și distractivă – asta ne propunem să 
descoperim împreună cu micii „studenți” de la Universitatea Copiilor în 
laboratoarele Facultății de Chimie de la Universitatea din București. Vom realiza 
experimente cu „pahare magice”, în care culoarea lichidului din pahare se 
schimbă neașteptat, de la incolor la roz și înapoi, apoi roșu și chiar verde! Vom 
crea un „acvariu chimic”, în care cresc „alge” brune, verzi, albastre sau albe. 
Multe alte experimente le vor descoperii copiii la curs

2 10:00 - 11:15 Online
Link-ul urmează să fie trimis în ziua 
atelierului pe adresa de email de pe 
care s-a făcut înscrierea

Descopăr ce pot, ce știu, ce vreau! Profesor itinerant si psiholog -
Mihăilă Lizetta 

Locuri: 20
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Atelierul de dezvoltare personală va oferi copiilor posibilitatea de a-și 
descoperi abilitățile, de a lucra în echipă, de a realiza o reclamă despre ei și de 
a se implica în numeroase jocuri de atenție și concentrare.

3 10:00 - 14:00 "Stațiunea didactică
Belciugatele - Ferma Moara 
Domnească"
Plecare cu autocarul de la USAMV
https://bit.ly/3QPxnUT

Secretele unei ferme didactice Ing. Costel Mihalașcu Costel, 
director general Ferma Moara 
DomneascăLocuri: 15

Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Stiti cum trebuie inscrijite animalele dintr-o ferma ? Stiti ce 
face un inginer Zootehnist ?  La Stațiunea didactică
Belciugatele - Ferma Moara Domnească puteti afla răspunsul la aceste 
intrebări precum si veti putea afla și alte secrete ale vieții într-o fermă. 

Sambata - 9 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 11:00 - 12:30 Departamentul de Chimie Anorganica, 
Splaiul Independenței 202B, București 
(Centrul de Chimie Organica al 
Academiei Romane)
https://bit.ly/3bwA1Ph

Chimia vacanţelor de vară Dr. Delia-Laura Popescu 
Dr. Mariana Dianu

Locuri: 15
Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Așteptăm în laboratorul de chimie elevii de toate vârstele ca, într-o 
spirală de experimente și activităţi de învăţare învăluite în culori și arome de 
vară, să dezlegăm misterele chimiei ascunse în ochelarii de soare, în 
îngheţatele de fructe, ciocolată și vanilie, în cocktailurile zilelor toride etc.

Duminica - 10 iulie



ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 
11:30 - 13:00 Facultatea de Geografie din cadrul 

Universității din București
bit.ly/3qCqaL9

Haideți să descoperim împreună simbolurile 
culturale ale italienilor!

Conf. univ. dr. Vijulie Iuliana

Locuri: 15
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: În cadrul acestui atelier, după o scurtă trecere în revistă a cadrului 
geografic al Italiei, vom prezenta cele mai importante simboluri asociate 
poporului italian. Vom discuta atât despre cursele de cai din Siena, gondolele 
venețiene, scuterele Vespa, mașinile de lux italiene, design-ul vestimentar, 
pielăria tradițională, ceramica glazurată, cât și despre gastronomia italiană. În 
ultima parte a întâlnirii noastre, copiii își vor crea propriul meniu italienesc pe 
care și-ar dori să-l savureze, pe baza a ceea ce au identificat în cadrul acestei 
prelegeri. 

1 14:00- 16:30 Facultatea de Geografie
bit.ly/3qCqaL9

Ce rol au sedimentele în viața râurilor? Dr. Gabriela Adina Morosanu

Locuri: 20
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Lecția își propune să caracterizeze sedimentele transportate de râuri 
și formele de relief fluviatil rezultate, utilizând imagini, înregistrări video și 
metode experimentale. Elevii vor construi machete de râuri pentru a explora 
formele de relief fluvial și legătura dintre apă și sedimente.

Luni - 11 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 10:00 - 12:00 Facultatea de Sociologie si Asistenta 
Sociala Bd Schitu Magureanu, 9 s1
https://bit.ly/3OKDKag

Public speaking Trainer Alexandru Agarici

Locuri: 10
Grupa de vârstă: Clasele V – VIII
Descriere: Workshop de public speaking pentru copii - vom discuta și vom face 
exerciții practice de discurs. 

2 11:00 - 12:00 Facultatea de Biotehnologii din cadrul 
USAMV Bucuresti, sala A.I.4., Adresa: 
Bd Mărăşti Nr. 59, Sector 1, Bucureşti
bit.ly/3qtijQ6

Evidențierea cromozomilor uriași din celulele 
glandelor salivare ale larvelor de Diptere

Sl. Dr. Popa Gabriela
Sl. Dr. Boiu-Sicuia Oana-Alina

Locuri: 10
Grupa de vârstă: Clasele V – VIII
Descriere: Atelierul constă în extragerea glandelor salivare din larvele de muște, 
efectuarea preparatelor microscopice și observarea cromozomilor uriași la 
microscop. 

5 17:00 - 19:30 Facultatea de Geografie
bit.ly/3qCqaL9

Ce rol au sedimentele în viața râurilor? Dr. Gabriela Adina Morosanu



Facultatea de Geografie
bit.ly/3qCqaL9

Locuri: 20
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Lecția își propune să caracterizeze sedimentele transportate de râuri 
și formele de relief fluviatil rezultate, utilizând imagini, înregistrări video și 
metode experimentale. Elevii vor construi machete de râuri pentru a explora 
formele de relief fluvial și legătura dintre apă și sedimente.

Marti - 12 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 9:00 - 10:30 Sala BN 223 a, FAIMA, UPB
https://bit.ly/3yn7555

Marketing si publicitate Conf. Dr. Ec. Natalia MANEA

Locuri: 15
Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Într-o piaţă din ce in ce mai competitivă, marketingul se dovedeşte a 
fi acel element care face diferenţa, publicitatea fiind modul prin care o companie 
comunică mesajul său către public. Copiii vor avea oportunitatea de a înțelege 
mai bine secretele marketingului, ce înseamnă lucrul  în echipă şi cum să-şi 
promoveze viitoarea afacere.

2 9:30 - 11:00 Facultatea de Biotehnologii - 
Laboratorul de Biotehnologii 
Alimentare
bit.ly/3qtijQ6

Cum identificăm laptele falsificat?
Cum determinam prospetimea oualor?

Sl. Dr. Popa Elisabeta Elena
Sl. Dr. Mihaela Geicu-Cristea

Locuri: 12
Grupă de vârstă: I - IV
Descriere: Ouăle și laptele sunt nelipsite din alimentația noastră zilnică, având o 
valoare nutritivă ridicată și fiind o foarte bună sursă de energie. Este foarte 
important să putem testa prospețimea acestor produse alimentare înainte de a 
le consuma, astfel încât să putem preveni o posibilă indigestie sau chiar o 
toxiinfecție alimentară. 

3 10:00-13:00 U.T.C.B. - Facultatea de Cai Ferate, 
Drumuri si Poduri
https://bit.ly/3Oo7xpu

De ce construim poduri? Sl. Dr. Ing. Corina Chiotan

Locuri: 10
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Tema este o incursiune în lumea foarte interesantă a podurilor, 
plecând de la obstacolele pe care acestea le traversează și terminând cu cele 
mai mari și mai interesante exemple.

4 11:00 - 13:00 Facultatea de Fizica - Magurele
bit.ly/3xZzhcS

Fizica la ea acasă Prodecan Vasile Bercu

Locuri: 23 (mașină proprie)
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Atelierul presupune aducerea studenților UniCo chiar acasă în lumea 
știintei, acolo unde le vor fi prezentate cele mai interesante procese și fenomene 
fizice și vor află ce stă în spatele acestora

5 12:00 - 14:00 Universitatea Politehnica - Facultatea 
de Antreprenoriat, Ingineria și 
Managementul Afacerilor (sala BN 
227)
https://bit.ly/3yn7555

Elefantul din tine Lector Univ. Dr. Epurescu Elena 
Oliviana



12:00 - 14:00 Universitatea Politehnica - Facultatea 
de Antreprenoriat, Ingineria și 
Managementul Afacerilor (sala BN 
227)
https://bit.ly/3yn7555

Locuri: 20

Lector Univ. Dr. Epurescu Elena 
Oliviana

Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Atelierul se prezintă printr-un număr generos de exerciții de 
consiliere, ce urmăresc cunoașterea numelor; diferențierea persoanelor printr-
un simbol. reținerea numelor, diferențierea față de simbol, autoprezentarea, 
cunoașterea colegilor, găsirea unui specific, formarea unei imagini de ansamblu 
asupra grupului, recunoașterea/ identificarea celorlalți, realizarea unei 
comunicări directe, autocunoaștere, exprimarea sentimentelor și a stărilor într-
un anumit moment, relaxare, implicare în jocul grupului, stimularea imaginației, 
acceptarea și suportarea celorlalți, intercunoaștere, testarea spiritului de 
observație, realizarea că sfaturile nu sunt întotdeauna bune, executabile sau 
acceptabile, creativitate, lucru în echipă, comunicarea nonverbală și directă, 
intercunoaștere.      

6 12:00 - 13:30 Facultatea de Geografie din cadrul 
Universității din Bucrești
bit.ly/3qCqaL9

De ce călătorim? Întrebări și răspunsuri. Lector Dr. Mihaela Preda

Locuri: 15
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Călătoriile reprezintă pentru o parte semnificativă dintre noi o 
modalitate de relaxare, iar pentru o altă parte, un stil de viață. Atelierul are 
scopul de a explica elemente legate de motivația sau scopul ce stau la baza 
realizării calatoriilor până la efectele acestora asupra vieții noastre. 

Miercuri - 13 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 10:00 - 12:00 Facultatea FAIMA, sala BN207a
https://bit.ly/3yn7555 Programare distractivă

Lect. Dr. Ing. Mirona Ana Maria 
Popescu

Locuri: 10
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Tema adoptă o abordare simplă, predând cod real bazat pe text într-
un mod plăcut și distractiv, cu rezultate vizibile în timp real. Aceasta are ca 
finalitate crearea unui joc, învățând pe parcurs logica și conexiunile dintre 
elemente. Platforma online în care se va lucra este ușor de utilizat și intuitivă, 
astfel încât copiii să poată dezvolta logica din spatele unui joc fără a avea 
nevoie de un curs introductiv sau de un fundal de programare anterior.

2 10:00 - 13:00 Departamentul de Chimie Fizica, 
Laboratorul de Chimia Fizica a 
Macromoleculelor, etaj 3, sediul din 
Bd. Regina Elisabeta 4-12
https://bit.ly/39Z1k4o

Ce fac polimerii în soluție? Conf. Dr. Marin Micut
Lect. Dr. Teodora Staicu

Locuri: 10
Grupă de vârstă: 7 - 14 ani
Descriere: Se vor discuta și experimenta comportări "normale" și "anomale" ale 
compușilor cu masa moleculară mare (polimeri) în mediu apos. Se vor obține în 
laborator hidrogeluri ale unor polimeri-copolimeri, evidentiindu-se importanța 
interacțiilor intermoleculare fizice și chimice (reacții chimice) în obținerea acestor 
sisteme. Se va explica și se va sintetiza prin procedeul policondensării un 
polimer cu molecula liniara de tip nylon. Se vor trece în revistă, cu exemple si 
explicatii intuitive, aplicații practice ale polimerilor.



Joi - 14 iulie
ORA LOCATIA ATELIER PROFESOR 

1 10:00 - 12:00 Facultatea FAIMA, sala BN207a
https://bit.ly/3yn7555 Programare distractivă

Lect. Dr. Ing. Mirona Ana Maria 
Popescu

Locuri: 10
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Tema adoptă o abordare simplă, predând cod real bazat pe text într-
un mod plăcut și distractiv, cu rezultate vizibile în timp real. Aceasta are ca 
finalitate crearea unui joc, învățând pe parcurs logica și conexiunile dintre 
elemente. Platforma online în care se va lucra este ușor de utilizat și intuitivă, 
astfel încât copiii să poată dezvolta logica din spatele unui joc fără a avea 
nevoie de un curs introductiv sau de un fundal de programare anterior.

2 10:00 - 11:30 Facultatea de Sociologie și Asistență 
Socială ( Șoseaua Panduri nr. 90-92)
https://bit.ly/3QStWwu

Ce este Antropologia? 
Discuție despre comunitate și comunicare

Studentă Sociologie - Antropologie 
Al Zubaidi Zaynab

Locuri: 16
Grupă de vârstă: Clasele I - IV
Descriere: Multe persoane nu știu ce este Antropologia sau o încurcă cu 
alte domenii de studii, astfel că propun explicarea domeniului și 
acoperirea termenilor precum "societate", "grup", "semnificație", 
"simboluri" și "cercetare. 

3 12:00 - 13:30 Facultatea de Sociologie și Asistență 
Socială ( Șoseaua Panduri nr. 90-92)
https://bit.ly/3QStWwu

Ce este Antropologia? 
Discuție despre comunitate și comunicare

Studentă Facultatea de Sociologie si 
Asistenta Socială - Antropologie Al 
Zubaidi Zaynab

Locuri: 16
Grupă de vârstă: Clasele V - VIII
Descriere: Multe persoane nu știu ce este Antropologia sau o încurcă cu 
alte domenii de studii, astfel că propun explicarea domeniului și 
acoperirea termenilor precum "societate", "grup", "semnificație", 
"simboluri" și "cercetare. 

4 10:30 - 12:00 Facultatea de Horticultura, Serele de 
flori
https://bit.ly/3OGK6aQ

Joaca cu florile. Armonie și contrast. Conf.Dr. Sorina Petra

Locuri: 10 
Grupa de vârstă: TOATE CLASELE
Descriere: Laborator de  Floricultura. 
Florile ne incanta prin culoare, forma, silueta, textura si parfum. Atunci cand le 
alegem  in vedera realizarii unui buchet sau a unui aranjament floral, o facem 
instinctiv, in functie de preferintele noastre, dar in acelasi timp putem tine cont si 
de principiile si regulile stabilite in designul floral rezultânt astfel compozitii si 
mai armonioase. Vorbim de un joc de forme, linii si culori.



Vineri - 15 iulie
ORA LOCATIA ATELIER 
10:00 - 13:30 Facultatea de Medicină Veterinară

https://bit.ly/3bk3g7E
Festivitatea de absolvire a Universitatii 

Copiilor - Program Intensiv - 2022
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ZILELE PORŢILOR DESCHISE la Facultatea de Chimie 

11-15 aprilie 2022 

Nr. 

Crt. 
Coordonatori activitate  Activitatea 

Intervalul 

orar  

LUNI, 11 APRILIE 2022 

1.  Conducerea Facultăţii de Chimie 

ZILELE PORŢILOR DESCHISE la Facultatea de Chimie 

Prezentarea Facultăţii de Chimie, a programelor de studii, laboratoarelor și 

activităţilor extracurriculare desfășurate 

16:00-17:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

2.  
Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Lector Dr. Octavian Pavel 

Programele de internship & stagiile de practică – baza unei cariere de 

succes! 

Prezentarea parteneriatelor și activităţilor de internship, practică profesională 

& pedagogică 

17:00-18:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

3.  

Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Asistent Dr. Mariana Dianu  

Lector Dr. Cătălin Maxim 

Lumea colorată a pigmenților anorganici 

O călătorie în lumea fascinantă și foarte colorată a pigmenţilor anorganici în 

care învăţăm împreună să sintetizăm & caracterizăm pigmenţi anorganici şi 

să-i descoperim în marile capodopere ale patrimoniului universal. 

18:00-19:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
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4.  
Lector dr. Adriana Gheorghe 

Conf. dr. Iulia Gabriela David 

Feerie ȋn Chimie 

Experimente în Laboratorul de Chimie Analitică 
19:10-20:10 

platforma:  https://zoom.us/j/97792707990 

MARȚI, 12 APRILIE 2022 

5.  Lector Dr. Delia-Laura Popescu Prezentarea programelorERASMUS & CIVIS 11:00-12:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

6.  Lector Dr. Lavinia Ruţă Prezentarea programului de Master Biomolecule 12:00-13:00 

platforma: https://zoom.us/j/98295095965?pwd=SkxvVE1jQ1lXNXFSbFc2NVRWWmgwQT09 

7.  

Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Asistent Dr. Mariana Dianu  

Lector Dr. Cătălin Maxim 

Caleidoscop chimic 

    O întâlnire cu CHIMIA în care facem împreună experimente de laborator 

distractive, spectaculoase și explozive, pline de lumină și culoare! 

13:00-14:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

8.  Lector Dr. Adina Răducan Atelier de chimie 14:00-15:00 

platforma: https://us02web.zoom.us/j/86028529886?pwd=cnE4cER1ckJmdkx4Q0RkaENHY3pEdz09  Meeting ID: 860 2852 9886   Passcode: 1tveQ9 

MIERCURI, 13 APRILIE 2022 

9.  Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Întâlnire cu elevii Liceului Teoretic "Nicolae Iorga", București 

Prezentarea Facultăţii de Chimie, a programelor de studii, laboratoarelor și 

activităţilor extracurriculare desfășurate. 

12:30-13:30 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

https://zoom.us/j/97792707990
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/98295095965?pwd%3DSkxvVE1jQ1lXNXFSbFc2NVRWWmgwQT09&sa=D&source=calendar&ust=1650093465455817&usg=AOvVaw1ii7ibXlLgQ2Pnaq7OM19r
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://us02web.zoom.us/j/86028529886?pwd=cnE4cER1ckJmdkx4Q0RkaENHY3pEdz09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE CHIMIE 

 
 

10.  
Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Lector Dr. Octavian Pavel 

Programele de internship & stagiile de practică – baza unei cariere de 

succes! 

Prezentarea parteneriatelor și activităţilor de internship, practică profesională 

& pedagogică 

13:30-14:30 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

11.  Prof. dr. Camelia Bala 

Formarea chimistilor prin cercetare 

Monitorizarea interacțiilor ligand-receptor folosind senzori funcționalizați cu 

fire moleculare (PN-III-P4-ID-PCE-2020-0998) 

15:00-16:00 

platforma: https://zoom.us/j/93131739928                          Meeting ID: 931 3173 9928                                                                Passcode: 085295 

12.  

Asociaţia Studenţilor Chimiști din UB (ASC-UB) 

Andra Ene, Andreea Chiriță, Ramona Coscai, 

Cristian Năstase, Roberta Naidof, Andrada 

Eremia, Andreea Paraschiv, Alexandra Cosmescu  

Prezentarea activității și proiectelor ASC-UB 18:00-19:00 

platforma: https://us04web.zoom.us/j/71071520147?pwd=HHl3y2by4GkJxMWJZztkcKzAjz_hYo.1 

JOI, 14 APRILIE 2022 

13.  Lector Dr. Lavinia Ruţă Prezentarea programului de licenţă Biochimie tehnologică 12:00-13:00 

platforma: https://zoom.us/j/94249968107?pwd=SGVERHZtTFBtTVNNMkFkdHY0dS90dz09 

14.  

Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Asistent Dr. Mariana Dianu  

Lector Dr. Cătălin Maxim 

Lumea colorată a pigmenților anorganici 

O călătorie în lumea fascinantă și foarte colorată a pigmenţilor anorganici în 

care învăţăm împreună să sintetizăm & caracterizăm pigmenţi anorganici şi 

să-i descoperim în marile capodopere ale patrimoniului universal. 

14:00-15:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE CHIMIE 

 
 

VINERI, 15 APRILIE 2022 

15.  Lector Dr. Delia-Laura Popescu Prezentarea programului de MASTER DIDACTIC ÎN CHIMIE 13:00-14:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

16.  

Lector Dr. Delia-Laura Popescu 

Asistent Dr. Mariana Dianu  

Lector Dr. Cătălin Maxim 

Caleidoscop chimic 

O întâlnire cu CHIMIA în care facem împreună experimente de laborator 

distractive, spectaculoase și explozive, pline de lumină și culoare! 

14:00-15:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

17.  

Conf. Dr. Zarafu Irina 

Prof. Dr. Ioniță Petre 

As. Dr. Ioana Nicolau 

Masteranzi: Fulgheci Ana-Maria, Mușat Irina, 

Găman Bogdan 

Studenţi licenţă: Jinga Lorena, Trandafir Adelina 

Chimiei organică experimentală. Aplicații. Experimente virtuale 18:00-19:00 

platforma: https://zoom.us/j/96886755806?pwd=ZlVIUVp5WHRZSWNybUV2VU4vUVRpdz09      Meeting ID: 968 8675 5806      Passcode: 901093 

18.  Conducerea Facultăţii de Chimie 

ZILELE PORŢILOR DESCHISE la Facultatea de Chimie 

Prezentarea Facultăţii de Chimie, a programelor de studii, laboratoarelor și 

activităţilor extracurriculare desfășurate  

19:00-20:00 

platforma: https://zoom.us/j/99795310974 

 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/99795310974&sa=D&source=calendar&ust=1650036585581371&usg=AOvVaw1wzcm_7T8MlPSNJrHbwmUV
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/96886755806?pwd%3DZlVIUVp5WHRZSWNybUV2VU4vUVRpdz09&sa=D&source=calendar&ust=1650109258529813&usg=AOvVaw1e2IPxlNkyy5x5tAyYi2TH
https://zoom.us/j/99795310974
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VINERI, 17 decembrie 2021   

A M F I T E A T R U L  "I. G. MURGULESCU",  R 2  
 

9.00 – 9.30 Primirea invitaţilor 

  

9.30 – 10.00 Deschiderea evenimentului  

 PROF. DR. MAGDALENA PLATIS, Prorector Managementul calității, 

Responsabilitate socială și Relația cu partenerii sociali, Universitatea 

din București  

DR. FLORIN MARIUS ION, Director General Administrativ adjunct &                         

Director Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești, 

Universitatea din București  

PROF. DR. ANDREI-VALENTIN MEDVEDOVICI, Decan, Facultatea 

de Chimie, Universitatea din București  

 

10.00 – 13.00 Prezentarea activităţilor specifice instituţiei 

  AZOMUREŞ SA 

 INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON  

 SARA PHARM SOLUTIONS SRL 

 ECOIND  

 CIDP BIOTECHNOLOGY SRL  

  CENTRUL DE CHIMIE ORGANICĂ AL ACADEMIEI ROMANE 

  SC ZENTIVA SA 

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE  

  MICROSIN S.R.L. 

  INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICĂ “ILIE MURGULESCU” AL 

ACADEMIEI ROMANE 

13.00 – 14.00 Masa de prânz  

Andrei
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14.00 – 16.30 Prezentarea activităţilor specifice instituţiei 

   INCD PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA 

HULUBEI” (IFIN-HH) 

  ELI-NP 

  LAROPHARM  

  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

CHIMICO-FARMACEUTICA (ICCF) 

  SC ANTISEL RO SRL  

  INCD PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI 

(INFLPR) 

  BRENNTAG Romania 

16:30 – 17:15 PLEDOARIE PENTRU CHIMIE 

Dr. Georgeta Maria Stoian, expert criminalist 

  

17:15 – 17:30  CIVIS 

17:30 – 18:00  DEPARTAMENTUL DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PENTRU 

CARIERA UB 

 

SÂMBĂTĂ, 18 decembrie 2021 

 

9:30 – 10:15   PRACTICA DE SPECIALITATE & STAGII INDIVIDUALE DE 

PRACTICĂ 

  

10.15 – 11.00 Prezentarea programelor de studii ale Facultăţii de 

Chimie 

  

11:00 – 12:30  Workshop de orientare în carieră 

“DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMPETENŢE 

TRANSVERSALE” 

Dr. Marian Crăciun, Director al Departamentului de Orientare si 

Consiliere pentru Cariera, Universitatea din Bucureşti  

  

  

Amfiteatrul “I. G. MURGULESCU” (R2) se află la etajul al II-lea al  

Facultății de Chimie, B-dul Elisabeta nr. 4-12. 
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A M F I T E A T R U L  "ILIE MURGULESCU",  R 2 
 

9.00 – 9.30 PRIMIREA INVITAŢILOR 

  

9.30 – 10.00 DESCHIDEREA EVENIMENTULUI  

 Prof. Dr. Magdalena Platis, Prorector, Universitatea din București  

Prof. Dr. Andrei-Valentin Medvedovici, Decan, Facultatea de Chimie  

 

 10.00 – 13.00 PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE INSTITUŢIEI 

 
  WorkNomads, Bulgaria  

  FREMACH, Belgia 

  INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” 

  Departamentul de Orientare şi Consiliere pentru Carieră, Universitatea din 

Bucureşti 

  Pro Analysis Systems S.R.L. 

  Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu”, Academia Română 

  Microsin S.R.L. 

  INCD pentru Metale Neferoase şi Rare 

   Fabrica de bere artizanală GRIVIŢA 

  INCD Chimico-Farmaceutică (ICCF) Bucureşti 

  Medical Engineering Technologies Ltd, Marea Britanie 

 

13.00 – 14.00 MASA DE PRÂNZ  

 Sala de Consiliu a Facultăţii de Chimie – parter 

 

14.00 – 14.30 CARIERA – început şi transversalitate profesională 

 Graţiela Beşcucă, Consultant independent HR, alumnă a Facultăţii de Chimie 
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14.30 – 16.00 PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE INSTITUŢIEI 

   Veolia Apa Nova Bucuresti 

  Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”, Academia Română 

  Wow Lab 

  Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară “C. D. Neniţescu”, 

Academia Română 

  Asociaţia Criminaliştilor din România 

 

9.30 – 16.00 DISCUȚII INDIVIDUALE ÎNTRE PARTICIPANȚI  

Se vor desfăşura la standul fiecărei instituţii participante.  
Standurile individuale se vor organiza la parter. 

 

  INCD Chimico-Farmaceutică (ICCF) Bucureşti  

  Fabrica de bere artizanală GRIVIŢA 

  Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu”, Academia Română 

  Veolia Apa Nova Bucureşti 

  INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” 

  Pro Analysis Systems S.R.L. 

  INCD pentru Metale Neferoase şi Rare 

 

 

Amfiteatrul “ILIE MURGULESCU” (R2) se află la etajul al II-lea al 

Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12. 

 



On Sh ipBOARD 2022
OFERTE STAG I I  INDIVIDUALE DE  PRACTICĂ

DESTINAȚII PERIOADA NR.  DE LOCURI

• Agenția Națională a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale De stabilit de comun acord 2 pe stagiu

• Brenntag Romania (Distributie chimicale)
03 - 15 august/ Chiajna

3
(QSHE/ Vânzări /Quality 
Management/Depozit)

• Alba Aluminiu (Productie)

2-3 saptamani oricand in 
intervalul 1 august - 30 sep, 

Zlatna, jud. Alba

6
(Laborator, productie, proiectare)

• HSH CHEMIE (Distributie chimicale) 05-25 septembrie, Bucuresti
2 

(Departamentul Product 
specifications si regulatory)

• Ravago Chemicals (Distributie chimicale) 15 sept. -3 oct., Bucuresti

3
(QSHE/ Vânzări /Quality 
Management/Depozit)

• MERCK Romania SRL (de stabilit de comun acord) 2

• SC LACECA SA De stabilit de comun acord Cate 2-3 pe stagiu

• Asociația Grupul Verde De stabilit de comun acord
Adjud, jud. Vrancea

2-3 pe stagiu
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On ShipBOARD 2022
OFERTE STAGII INDIVIDUALE DE PRACTICĂ

DESTINAȚII PERIOADA NR.  DE LOCURI

• P&G Urlați

Pentru a aplica trebuie să accesati site-ul (cu
filtru pe CITY cu „Urlați”):

https://www.pgcareers.com/search-
jobs?ascf=[{%27key%27:%27custom_fields.Langu
age%27,%27value%27:%27English%27},]&alp=79
8549&alt=2

și să urmati pașii pentru a vă crea un cont și a 
începe procesul de recrutare.

•studenți juniori (an 2, 3),  proaspăt 
absolvenți, sau studenți care au 
absolvit maximum acum un an 

•cu posibilitate de angajare la final de 
internship

• BIOFARM De stabilit de comun acord 2-3 student pe stagiu

• SINDAN PHARMA

https://careers.teva/0/job/Bucharest-Analist-
Chimist-Controlul-Calitatii%2C-Sindan-Pharma-

011171/867368500/

https://www.pgcareers.com/search-jobs?ascf=[{%27key%27:%27custom_fields.Language%27,%27value%27:%27English%27},]&alp=798549&alt=2
https://careers.teva/0/job/Bucharest-Analist-Chimist-Controlul-Calitatii%2C-Sindan-Pharma-011171/867368500/


On ShipBOARD 2022
OFERTE STAGII INDIVIDUALE DE PRACTICĂ

DESTINAȚII PERIOADA NR.  DE LOCURI
• Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, 

CNCAN
22 august - 02 sept. 5

• Centrul de Chimie Organică, Academia Română 29 august - 9 sept. 2 

• Institutul de Chimie-Fizică “I.G. Murgulescu”,  Academia 
Română

De stabilit de comun 
acord

10

• INCDMNR-IMNR 01 august-30 sept.
De stabilit de comun

acord

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, 
INCDCF - ICCF Bucuresti
http://cfarm.ncpri.ro/

1-12 august

15-26 august

2

2
• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica

Materialelor
Tema 1. Noi alternative energetice: metanol din resurse
regenerabile. Coordonatori Mihaela Florea si Iulia Chirica
Tema 2. Obtinerea de H2 prin splitarea fotocatalitica a apei.
Coordonator Stefan Neatu

19 - 30 sept. 2 

2

• Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică 

și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, IFIN-HH,
Departamentul Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR)

http://www.nipne.ro/careers/internship/
1.Colectivul cercetare Radioizotopi si Aplicatii (CCRA)
2.Colectivul MetroIogia Radiatiilor Ionizante (CMRI)

Septembrie
(de stabilit de comun

acord)
3
2

http://cfarm.ncpri.ro/
http://www.nipne.ro/careers/internship/


On Sh ipBOARD 2022
OFERTE STAGI I  INDIVIDUALE DE  PRACTICĂ

DESTINAȚII PERIOADA NR.  DE LOCURI

• Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, INFLPR

Ofertele generale de teme de practica se regasesc la adresa: https://www.inflpr.ro/en/system/files/teme_practica_inflpr_2022-2023_0.pdf.

#91 Metode de dispersare, stabilizare si functionalizare a NP 
obtinute prin piroliza laser- aplicatii in energie, mediu si
medicina. (Dr. Anca Criveanu)

Stagiul 1: 03-20 august
Stagiul 2: 05-30 sept (max. 3 

sapt)

Max. 2 studenti / 
stagiu

#90 Procesul de sinteza de nanoparticule prin piroliza laser: 
participare la sinteza, precursori chimici, reactii de 
descompunere, analize structurale NPs: XRD, XPS, BET, Raman, 
TEM si SEM. (Dr. Fleaca Claudiu)

Stagiul 1: 11-22 august
Stagiul 2: 05-22 septembrie

Max. 2 studenti / 
stagiu

#51 Fabricarea si evaluarea unor substrate plasmonice cu 
aplicații in biosenzoristică (Dr Gabriel SOCOL, Dr. Iulia ANTOHE)

Septembrie 1

# 67 Sinteza si caracterizare nanocompusi de interes in terapia
fotodinamica anticancer (Dr. Angela Staicu)

1-19 august sau
19-30 septembrie

1-2

#47 Generarea cu dispozitiv asistat laser a unor emulsii pentru
livrarea de medicamente; studii optice si spectroscopice (Dr. 
Andra Dinache)

Septembrie 1

#68 Degradarea fotocatalitica a microplasticului in apa: studiu 
spectroscopic si proprietati la interfata (Dr. Adriana 
Smarandache)

Septembrie 1

#20 Studiul unor configurații de scanare tomografica pentru

analiza microstructurala neinvaziva in-situ si/sau in operando a 

unor configuratii de baterii cu ioni de Li (dr. Ion Tiseanu)

De stabilit de comun acord 1

https://www.inflpr.ro/en/system/files/teme_practica_inflpr_2022-2023_0.pdf


On Sh ipBOARD 2022
OFERTE STAGI I  INDIVIDUALE DE  PRACTICĂ

DESTINAȚII PERIOADA NR.  DE LOCURI

• Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, INFLPR

Ofertele generale de teme de practica se regasesc la adresa: https://www.inflpr.ro/en/system/files/teme_practica_inflpr_2022-2023_0.pdf.

#77 Sinteriare materiale (tinte) – Experimental (Dr. Aurelian 

MARCU)
De stabilit de comun acord

1

#78 Crestere catalitica (VLS) materiale oxidice (ZnO / MgO) –

Experimental (Dr. Aurelian MARCU)
De stabilit de comun acord

1

#79 Adsorbtie / absorbtie de gaze in structuri oxidice (ZnO) -

Simulari in programe Open Source (LAMPPS) (Dr. Aurelian MARCU)
De stabilit de comun acord

1

#80 Aplicatii catalitice nanostructuri ZnO - water-spliting - Studii

bibliografice (Dr. Aurelian MARCU)
De stabilit de comun acord

1

#87 Chimia suprafetelor structurilor polimerice fabricate prin

scriere directa cu laser (Dr. Irina PAUN)
De stabilit de comun acord

1

#88 Spectroscopie Raman îmbunătățită de suprafață pentru

caracterizarea substantelor active relevante pentru industria

farmaceutică (Dr. Catalin LUCULESCU)

De stabilit de comun acord 1 student master

#89 Caracterizarea moleculelor farmacologic active prin

microspectroscopie Raman (Dr. Catalin LUCULESCU)
De stabilit de comun acord 1 student master

#50 Fabricarea si evaluarea unor substrate plasmonice cu aplicații

in biosenzoristică (Dr. Gabriel SOCOL Dr. Iulia ANTOHE)
De stabilit de comun acord

1 student

https://www.inflpr.ro/en/system/files/teme_practica_inflpr_2022-2023_0.pdf


On Sh ipBOARD 2022

OFERTE STAG I I  INDIVIDUALE DE  PRACTICĂ

CENTRE DE CERCETARE ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE CHIMIE

DESTINAȚII PERIOADA NR. DE LOCURI

• Centrul de Cercetări de
Chimie Anorganică Teoretică și Aplicată

17-30 august

15-30 sept.

22 august - 3 sept.

2
(M. Călinescu)

4 
(M. Cimpoeşu)

2
(D. Popescu)

• Centrul de Cercetare de 
Chimie-Fizică Teoretică și Aplicată 

5-18 sept 2
(M. Micuţ)

• Centrul de Cercetări de 
Chimie Analitică Aplicată 

15-30 sept. 3
(A. Gheorghe)



Proiect pentru finanțarea practicii pedagogice pentru studenții 

programelor de Master didactic în Chimie și Geografie 

 

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU PREDAREA ST(R)E(A)M PRIN PEDAGOGII INOVATIVE LA PROGRAMELE DE MASTER DIDACTIC DE CHIMIE 

ȘI GEOGRAFIE  

Perioada de implementare: 3 octombrie – 1 decembrie 2022 

1. Programele de studii 

Master didactic în Chimie și Master didactic în Geografie, Domeniul de studii: Științele Educației  

2. Participanți la proiectul de practică: Studenţii de la Masterul didactic, disciplina PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

Anii de studiu I + II: 17 studenți din Facultatea de Chimie, 13 studenți din Facultatea de Geografie.  

Beneficiari indirecți sunt cadrele didactice și elevii din ciclul gimnazial și din ciclul liceal din școlile BPP (BPP = bază de practică pedagogică). 

3. Echipa care a implementat proiectul este reprezentată de coordonatorii programelor de master care sunt şi responsabilii de practică pedagogică: 

Lect. univ. dr. Mioara CLIUS, Facultatea de Geografie, Universitatea din București, Coordonator program Master Didactic în Geografie; 

Lect. univ. dr. Delia-Laura POPESCU, Facultatea de Chimie, Universitatea din București, Coordonator program Master Didactic în Chimie. 

4. Obiectivele vizate de programul de practică 

Obiectivele fundamentale ale modului de practică pedagogică includ:  

a. cunoașterea educației ST(R)E(A)M (abordare integrată a disciplinelor: Science/științe, Technology/tehnologie, Reading/înțelegerea textelor scrise, 

Engineering/inginerie, Arts/arte și Mathematics/matematică) de studenții Masterului didactic;  

b. dezvoltarea, implementarea și evaluarea unor activități de învățare de tip PBL și IBL pentru elevii din învățământul preuniversitar care să se focalizeze pe alfabetizare 

științifică în domeniul chimiei și geografiei prin exersarea sistematică a investigației științifice;  

c. dezvoltarea campetențelor de co-creare de conținut didactic și de realizare de materiale didactice de tip RED (RED = Resurse Educationale Deschise);  

d. formarea competențelor soft cum sunt rezolvarea problemelor non-rutiniere, dezvoltarea gândirii critice, a inteligenței emoționale și empatiei, a creativității științifice 

și artistice, abilități de time management și de lucru eficient în echipă.  

 

 După primă etapă de pregătire teoretică, studenții programului de Master Didactic de la Facultatea de Chimie și de la Facultatea de Geografie au început 

aplicațiile practice. Astfel, sâmbătă 19 noiembrie 2022, peste 40 de elevi de la școli bucureștene au participat în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză" din București la 

un program de învățare prin activități aplicative pregătite de studenții masteranzi, care au inclus provocări inter- și transdisciplinare ST(R)E(A)M foarte atractive pentru 

copii: vânătoarea de comori biogeografice, determinarea pH-ului solului, lichid sau solid?, cromatografia frunzelor, curcubeul din pahar, identificarea punctelor 

cardinale cu mijloace simple, cum să formezi un nor într-un borcan? și multe altele (foto 1-8). O a doua activitate outdoor pregătită de studenții chimiști și geografi s-a 

desfășurat miercuri, 23 noiembrie 2022, în Situl Natura 2000 ROSPA0105 – Valea Mostiștei din județul Călărași. Alături de studenții masteranzi, la această activitate au 

participat elevi de la Școala Gimnazială Nr. 307 din București și de la Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară, județul Călărași. În ciuda ploii care ne-a însoțit toată ziua, 

copiii și studenții au învățat o mulțime de lucruri despre Rețeaua Ecologică Natura 2000, au completat fișe de observație în natură, au urmărit păsările, care erau foarte 

multe pentru această perioadă a anului, apoi au asistat și executat o serie de experimente chimice pregătite special pentru ei (foto 9-14 ). 
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