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 Concursul de chimie „Veronica Chiriac” organizat de Departamentul de Chimie al Facultății 
de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de Vest din Timișoara a fost inițiat în anul 2006, 
ca un omagiu pentru Profesor univ. dr. ing. Veronica Chiriac (1944 – 2004) care timp de 4 decenii, 
la Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea de Vest din 
Timișoara s-a dedicat, cu devotament și pasiune, competentă și har didactic, pregătirii profesionale 
a multor generații de elevi și studenți pentru studiul chimiei. 

 Conceput ca un concurs pentru a stimula și răsplăti interesul elevilor pentru chimie, acesta 
propune o tematică în domeniul chimiei generale și anorganice. 

 După nouă ediții, se poate afirma că acest concurs se bucură de succes, printr-o participare 
numeroasă și o bună pregătire a elevilor din școlile și liceele din județele din Sud-Vestul tarii din 
alte regiuni. Majoritatea elevilor premiați și-au confirmat buna pregătire în chimie prin studii 
universitare de succes în facultăți cu profil de chimie, farmacie, biologie, medicină și științele 
mediului. Dintre aceștia, un număr semnificativ, au devenit studenți ai Departamentului de Chimie 
din cadrul UVT. Ei sunt printre studenții performanți sau au finalizat cu succes studiile de licență și 
de masterat de la Facultatea noastră. 

 Pregătirea elevilor pentru concursul „Veronica Chiriac” și desfășurarea lui în bune condiții 
este rezultatul unei excelente colaborări dintre membrii Departamentului de Chimie și profesorii 
din învățământul preuniversitar, colegii noștri, mulți dintre ei foști studenți și absolvenți ai 
Facultății de Chimie, Biologie, Geografie. 

 Cea de a X-a ediție a concursului „Veronica Chiriac” se adresează elevilor din clasele VIII, IX 
și XII și se va desfășura în data de 23.05.2014 la sediul Departamentului de Chimie, Str. Pestalozzi 
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nr.16 din Timișoara începând cu orele 830. Programul detaliat al manifestării va fi publicat pe site-
ul departamentului. 

 Fiind vorba de o ediție aniversară fondul de premiere va fi de peste 4000 RON, astfel încât 
Premiul I va fi recompensat cu 500 RON, Premiul II cu 350 RON, Premiul III cu 200 RON iar fiecare 
clasă va beneficia de câte 3 mențiuni a cate 100 RON fiecare (deci cate 6 premii pe clasă).
 Înscrierile și confirmările de participare la concurs se fac prin Inspectoratele Școlare 
Județene, Unitățile Școlare sau profesorul mentor la adresa concursanorganica@e-uvt.ro 
(persoana de contact fiind conf.dr.ing. Vlad Chiriac – vlad.chiriac@e-uvt.ro). Tematica și 
bibliografia pot fi consultate online pe pagina web a Departamentului la adresa 
www.chimie.uvt.ro . 

 Reamintim că, potrivit regulamentului de admitere la Facultatea de Chimie, Biologie, 
Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pentru toate specializările ciclului de 
licență de la Departamentul de Chimie, elevii premianți la concursurile de chimie generală și 
anorganică „Veronica Chiriac” și de chimie organică „George Ostrogovich”, beneficiază de 
prioritate absolută la înmatriculare în anul I de studiu, la obținerea de cazări în căminele UVT și la 
acordarea de burse. 

 Anul acesta comisia de organizare a făcut eforturi deosebite pentru a putea recompensa 
cât mai mulți câștigătorii concursului cu premii consistente în bani și accesorii IT! 

 Vă așteptăm, deopotrivă, elevi și profesori, la concursul „Veronica Chiriac” pentru a 
consolida prin competentă, performanta și pasiune pentru studiu, marea „familie” a chimiștilor. 
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