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comunicat în limba universala a 

energiei, a mediului si a 

sigurantei. A fost o ocazie 

extraordinara 

pentru a aprofunda 

realitatea 

energetica a 

propriei tari, prin 

confruntarea cu 

tineri de aceeasi 

varsta dar de alte 

nationalitati. 
PlayEnergy a pus la dispoziţia 

şcolilor înscrise în concurs 

materiale didactice gratuite 
sub forma unor kit-uri 
practice, disponibile in doua 
versiuni (una pentru clasele 

gimnaziale si una pentru 
clasele de liceu) si prin site-ul 
http://playenergy.enel.com/, o 
adevărată comunitate 
internaţională, unde elevii au 
avut ocazia să se întâlnească 
şi să facă un schimb reciproc 

de idei şi experienţe.   

Play Energy este o minunată 

iniţiativă educativă propusă de 

ENEL Italia elevilor din clasele  

V – VIII şi IX - XII 

din şcolile din Italia, 

Rusia, Slovacia, 

Bulgaria, Grecia,  

Guatemala, Panama, 

Cile, Costa Rica, 

SUA şi România. 

Cu PlayEnergy, 

energia nu cunoaste frontiere: 

elevii  din ţările participante au  

Enel România a premiat, pentru 

al treilea an consecutiv, câştigă-

torii programelor educaţionale 

―Play energy‖ şi ―We are en-

ergy‖.  

Programul ―Play Energy‖ reprez-

intă o iniţiativă educaţională în 

România ce vizează informarea 

şi conştientizarea tinerei gen-

eraţii cu privire la domeniul 

complex şi incitant al energiei şi 

al ecologiei.  

Tema concursului din acest an a 

fost ―Eco-idei pentru oraşul 

tău‖. Aflată la a treia ediţie, 

competiţia s-a bucurat de un real 

succes atât în rândul elevilor, cât 

şi al cadrelor didactice.  

Aproximativ 35.000 de elevi din 

300 de şcoli şi licee din Bucur-

eşti, Banat şi Dobrogea au par-

ticipat la ediţia de anul acesta a  

concursului ―Play Energy‖ cu 

aproape 500 de proiecte indi-

viduale şi de grup ce includ 

materiale filmate, jocuri, de-

sene, proiecte de cercetare sau 

machete. 

Liceul nostru a 

participat cu 3 

proiecte 

realizate de 

elevii membrii 

în 

ECOCLUBUL 

pentru  Natură 

de la Neniţescu, 

îndrumaţi de doamnele 

profesoare Felicia Huideş, 

Mihaela Eftimie şi Catrinel 

Negură.  

  

Proiectul ―Neniţescu Play 

Green Energy‖ a fost printre  

proiectele premiate cu locul 

III la nivel Regional —

Bucureşti. 

Este un premiu valoros având 

în vedere numărul 

impresionant de 

participanţi.  

Evaluarea proiec-

telor a fost reali-

zată de un juriu 

a l c ă t u i t  d i n 

reprezentanţi ai 

inspectoratelor 

şcolare şi  membri 

ai conducerii Enel România. 

Criteriile appreciate fiind crea-

tivitatea, relevanţa proiectului, 

coerenţa şi eforturile partici-

panţilor. 

Play Energy 

Premiu pentru „Neniţescu Play Green Energy‖ 

Premiul III pentru 

ECOCLUBUL 

Neniţescu  

http://playenergy.enel.com/
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Imagini de la festivitatea de premiere 

STAN  DOINA GABRIELA 

TǍNASE LAURENŢIU 

URDA DǍNUŢ 

GHEUCǍ BOGDAN 

TURCULEŢ ROBERT 

VOICULESCU FLORENTINA 

TAMBA LOREDANA CASANDRA 

BĂRBUIA  ALEXANDRU 

CRISTEA ANA CORINA 

CHIOSEA ANTOANETA VIORELA 

NEAGU MIHAI ALEXANDRU 

OLTEANU MIHAELA DESPINA 

CONSTANTIN IONUŢ 

PIRNUS PAUL 

GEORGESCU ANDREI TRAIAN 

RUSEN FLORIAN CLAUDIU 

ION DANIEL 

BRAD ANA MARIA 

JIPA GABRIEL 

IONESCU EMILIA FLORENŢA 

Elevii premiaţi sunt ... 

Teatrul Odeon—Bucureşti - 26 Octombrie 2009 

Horia Brenciu si formaţia sa au făcut oficiile de gazdă. Totul a fost impresionant. Covorul 

roşu de la intrare, spectacolul şi felicitările au facut din această festivitate un spectacol unic.  

Autor: Prof. Felicia HUIDEŞ  
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lemn, transformată în căldură 

(energie termică) prin ardere 

(proces de oxidare).  Conform 

legendei, descoperirea focului s-a 

d a t o r a t  l u i 

Prometeu. Când 

oamenii au înţeles 

rolul copacilor în 

biosistemul în care 

trăiau, au căutat alte 

materiale care sa 

producă suficientă 

căldură prin ardere 

şi astfel s-a ajuns la 

combustibilii fosili – cărbune, ţiţei 

(cu derivatele sale) şi gaze 

naturale. 

Revoluţia industrială începută 

în secolul al XVII-lea a provocat 

creşterea exponenţială a necesa-

rului de combustibili. Prin ardere 

aceşti combustibili aduc apa în 

stare de vapori şi aceştia pot pune 

în mişcare difrite maşini cu mo-

toare pneumatice. Revenind la 

timpurile străvechi, o a doua formă 

de enegie folosită de om a fost 

energia cinetică a apelor 

curgătoare. Ea a pus în mişcare o 

serie de utilaje şi a servit la 

transportul unor greutăţi, acolo 

unde nu existau drumuri. 

In prima parte a secolului al 

XIX-lea a fost inventat generatorul 

de enegie electrică. Această 

invenţie a dus la un progres 

deosebit al industriei, deoarece 

această formă de energie era uşor 

de transportat şi de transformat în 

alte forme de energie necesare atât 

în procesul de producţie cât şi în 

viaţa de zi cu zi.  
Continuarea în numărul următor.... 

 

Autor: prof. Silviu ZIMEL 

Desen:  prof. Felicia Huideş 

Inaugurăm un ciclu de articole 

despre energie şi despre ce energie se 

va folosi în viitorul mai mult sau mai 

puţin apropiat.  

Dumneavoastră, 

cititorii noştri fideli, 

puteţi interveni cu 

î n t r e b ă r i  s a u 

completări. 

T o ţ i  v o r b i m 

despre energie dar 

mulţi nu ştiu ce este. 

De aceea vom începe 

şcolăreşte, cu o 

definiţie: ―Energia 

este capacitatea unui 

corp sau a unui sistem de a efectua un 

lucru mecanic‖. Deci, cum lucru meca-

nic  înseamnă deplasare, nimic nu se 

poate mişca fară să primească sau să 

aibă o anumită energie. 

După cum ştim de la orele de 

fizică, energia nu se produce şi nu se 

pierde ci numai se transformă. Acest 

principiu al conservării energiei a fost 

enunţat de Antoine Lavoisier (1743-

1794).  

Aşadar, nouă, utilizatorilor de 

energie, nu ne rămâne alceva de 

făcut decât să găsim cele mai 

eficace metode de a transforma 

energia existentă sub diferite 

forme în forma necesară pentru a o 

folosi.  

Prima formă de enegie folosită 

de om a fost energia existentă în 

O echipa de savanti de la 

Universitatea Virginia din Statele 

Unite a dezvoltat o noua idee cu 

ajutorul careia consumul de 

combustibil necesar unei calatorii 

interplanetare ar putea fi cu mult redus 

odata cu aparitia unor coridoare 

cilindrice gravitationale. 

Datorita acestora, navele spatiale vor 

putea zbura in jurul sistemului solar 

precum vapoarele purtate de curentii 

oceanelor. 

Oamenii de stiinta din Statele 

Unite ale Americii incearca sa 

realizeze o posibila harta a 

respectivelor "tuburi", cu ajutorul 

carora costul calatoriilor in spatiu va fi 

mult redus. Fiecare dintre tuburi 

functioneaza ca un "Curent al 

Golfului" gravitational, creat din 

interdependenta complexa a fortelor de 

atractie dintre planete. 

Zugravite cu ajutorul programelor 

de grafica de pe calculator, drumurile 

arata ca niste spaghete care se 

incolacesc in jurul si printre corpurile 

planetare. Ineditele autostrazi fac 

legatura dintre anumite locuri 

denumite puncte Lagrange, unde 

fortele gravitationale se neutralizeaza. 

 

Sursa: Internet  

Pentru mai multe detalii accesaţi 

link-urile de mai jos: 

http://www.newz.ro/stire/91918/

autostrazile-din-inaltul-cerurilor.html 

 

http://www.ziua.ro/display.php?

data=2009-09-12&id=258423 

Energiile viitorului 

Autostrăzile din înaltul cerului 

Pe pământ avem de toate, 

Şi mai bune şi mai rele… 

 

Adrian Păunescu 

http://www.newz.ro/stire/91918/autostrazile-din-inaltul-cerurilor.htmlC:\Documents%20and%20Settings\f.huides\My%20Documents\1
http://www.newz.ro/stire/91918/autostrazile-din-inaltul-cerurilor.htmlC:\Documents%20and%20Settings\f.huides\My%20Documents\1
http://www.ziua.ro/display.php?data=2009-09-12&id=258423C:\Documents%20and%20Settings\f.huides\My%20Documents\1
http://www.ziua.ro/display.php?data=2009-09-12&id=258423C:\Documents%20and%20Settings\f.huides\My%20Documents\1
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Începând de anul acesta şcoala 

noastră este implicată într-un nou 

PROIECT  Internaţional ce se va 

desfăşura pe durata anului şcolar 

2009-2010. La nivel de şcoală 

proiectul este coordonat de 

doamnele profesoare Felicia 

Huideş şi Mihaela 

Eftimie. Instituţia care a 

lansat activitatea la 

nivelul liceelor din 

municipiul Bucureşti este 

Universitatea Politehnica 

Bucureşti. Colaboratori 

externi sunt mai multe 

Universităţi, Politehnici 

şi Institute de cercetare 

din Italia, Marea Britanie, 

Austria, Franţa, Olanda, 

Lituania, Bulagaria, 

Li tuania ,  S lovac ia . 

IUSES este un proiect 

finanţat prin Programul Energie 

Inteligentă pentru Europa. Scopul 

proiectului este de a promova cele 

mai eficiente cai de utilizarea 

energiei in viata de zi cu zi de 

catre elevii si profesorii din scoli. 

Proiectul European IUSES 

prezinta liceenilor, principiile de 

baza ale eficientei energetice, 

precum si un ghid complet de 

economisire a energiei in viata lor 

zilnica. Mai mult, IUSES le va 

oferi elevilor o privire de ansamblu 

asupra eficientei energetice in 

industrie si o intelegere temeinica 

a consumurilor de energie in 

societate. Proiectul IUSES va 

realiza totodata un kit educaţional 

pentru licee, care va sprijini 

predarea utilizarii eficiente a 

energiei, intr-un mod interesant si 

eficient. 

Profesorii si elevii vor fi implicati 

in toate fazele de derulare a 

proiectului. In particular, acestia 

vor testa un kit educational si vor 

putea sa vina cu sugestii de 

imbunatatire a kitului IUSES. 

Proiectul va lansa Premiul 

pe care le-am avut în acest 

domeniu. 

La un microproiect 

vor putea activa 

maximum cinci 

elevi coordonaţi de 

un cadru didactic. 

Şcoala poate par-

ticipa cu oricâte 

astfel de micro-

proiecte 

Grupele de elevi vor activa sub 

Este un alt Proiect lansat de ECDL 

România în colaborare cu Primăria 

Municipiului Bucureşti şi Inspec-

toratul Şcolar al Municipiului Bu-

cureşti în liceele din capitală. 

Proiectul propune elevilor un con-

curs de proiecte pe teme de ecolo-

gie în care cel mai bun proiect să 

fie premiat. 

Liceul nostru a fost selectat de 

ISMB pentru a participa la acest 

proiect deoarece ne-am remarcat în 

ultimii ani prin activităţile intense 

IUSES 

Broşura ECO  

îndrumarea doamnelor profesoare 

Felicia Huideş, Mihaela Eftimie, 

Liliana Işfan şi Otilia Buta. 

Elevii interesaţi să se im-

plice în acest proiect se pot 

adresa doamnelor pro-

fesoare. 

Mai multe detalii vă vom 

da în numărul viitor.  

 

Autor: Prof. Felicia Huideş 

European pentru Economisirea 

de Energie in 14 tari pentru a 

evidentia si a recompensa 

scoala cea mai eficienta din 

punct de vedere energetic din 

Europa.  

Sunt decernate trei categorii de 

premii: licee, elevi individuali 

şi video/media.  

Câşt igă tor i i  compet i ţ ie i 

europene din fiecare categorie vor 

fi premiaţi în timpul ultimei 

Conferinţei finale IUSES ce va 

avea loc la Trieste (Italia) în 

toamna anului 2010.  

Detalii pe www.iuses.ro 

 

Autor: prof. Felicia HUIDEŞ 

BROŞURA  

ECO 

http://www.iuses.ro
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In perioada 20-24 august 2009 am participat alături de 

alţi elevi de la Colegiul Naţional ―Victor Babeş‖ şi 

Liceul teoretic ―Eugen Lovinescu‖ la tabăra de 

voluntariat organizată în Parcul Naţional Piatra 

Craiului.  

Am fost cazaţi la cabana Salvamont situată în 

apropierea Cabanei Plaiul Foii.  

Pe tot parcursul taberei ne-am gospodărit singuri – 

mâncare, curăţenie.Am avut parte de vreme foarte fru-

moasă, ceea ce a permis desfăşurarea tututor activităţi-

lor din program : 

jocuri sportive 

drumeţie la Cabana Curmătura 

ecologizarea zonei din jurul Cabanei Curmătura 

foc de tabără 

De asemenea într-una din zile am mers la sediul parcului naţional 

unde băieţii au făcut un gard pe o porţiune din jurul sediului iar fetele au 

plantat flori în faţa sediului.  

Autor: Florentina Voiculescu  - clasa a XII-a A 

Prof. Mihaela Eftimie 

Tabără de voluntariat 

Parcul Naţional Piatra Craiului  
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Proiectul ―Voluntar Ranger‖ are ca 

scop formarea unui colectiv rangeri 

voluntari (din rândul elevilor care au 

participat la proiectul Ecocluburi 

pentru Natură) care vor forma 

patrule ecoturistice. Acestea vor veni 

în sprijinul rangerilor Parcului 

Natural Bucegi, prin derularea 

următoarelor tipuri de activităţi: 

conştientizare, igienizare, refacerea 

marcajelor şi 

potecilor 

turistice, 

amenajarea 

unor locuri de 

popas şi 

campare pentru 

turişti. In felul 

acesta se va 

realiza o 

educaţie 

interactivă în domeniul protecţiei 

mediului înconjurător şi încurajarea 

ecoturismului. 

In acest scop se vor derula  două 

stagii de instruire în Parcul Natural 

Bucegi. 

Primul stagiu de pregătire a avut loc 

de vineri până duminică (în perioada 

16-18 octombrie 2009) pe Valea 

Superioară a Ialomiţei, la cabana 

„Padina”. 

Am participat la acest stagiu de 

pregătire alături de alţi colegi de la 

liceele din Bucureşti implicate în 

proiect. 

Deplasarea până la locul de cazare s-

a făcut pe traseul Buşteni – Babele – 

piciorul Babelor – Cabana Piatra 

Arsă. Traseul a fost obositor deorece 

era zăpadă destul de multă, pe 

alocuri până la genunchi. Când am 

ajuns pe platoul Bucegilor vântul 

bătea cu putere şi viscolea zăpada. 

După un popas la Cabana Babele am 

plecat spre Padina unde am ajuns 

spre seară.  

Activităţi desfăşurate în timpul 

stagiului: 

- seminar pe tema "Ecovoluntariat în 

arii naturale protejate", susţinut de 

către rangerii Parcului şi membrii 

A.E.S.T. 

- jocuri de 

comunicare, 

cantece de munte. 

- expunere 

sustinute de catre 

membrii AEST pe 

tema importantei 

echipamentului 

montan, 

respectarea legilor 

muntelui si notiuni de orientare 

turistica 

- concurs de orientare turistică 

pentru punerea în practică a 

noţiunile de orientare cu harta, 

busola şi dupa marcaje turistice. 

 

Autor: Bogdan Gheucă  

clasa a XII-a A 

Prof. Mihaela Eftimie 

Voluntar RANGER 
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traditie din Bucuresti, 

ce a fost frecventata si 

de domnul profesor 

Mihai Oprisa in 

perioada 1989-1994), 

precum si la cea mai 

mica si mai veche 

biserica din Bucuresti  

- Biserica Bucur 

Ciobanul, si la cea 

mai mare biserica din 

Bucuresti - Catredala 

Sfantul Spiridon. 

In ziua de  05.10.2009, domnul 

profesor Mihai Oprisa, diriginte al 

clasei a XII-a E, impreuna cu o 

parte a elevelor sale, a participat la 

un pelerinaj la 

Manastirea 

Radu-Voda din 

Bucuresti, unde 

se afla si 

Seminarul 

Teologic din 

Bucuresti 

(scoala 

teologica de 

Concursul ―Alege este dreptul tău‖ 

organizat de ANPC, APC, ISMB 

şi CME în tabăra de la Năvodari, 

în luna iunie a acestui an, a fost 

pentru mine o mare provocare. 

Trecând cu bine peste faza pe 

municipiu, unde am obţinut locul 

III, am ajuns la faza naţională unde 

concursul a devenit o adevarată 

competiţie unde s-au pusîn joc 

premii destul de mari. Anunţându-

se acest lucru majoritatea s-au 

închis în camere pregatindu-se 

pentru probe.  

Proba individuală a constat într-un 

test grilă din doua legi pe care le-

am avut de invăţat. După acest test 

au fost prezentate proiectele Power 

Point. Proba pe grupe, fiind şi cea 

mai amuzantă a constat în 

realizarea unui poster şi o unei 

scenete. Dupa ce am lucrat timp de 

2 zile atât la poster cât şi la 

scenetă, ne-am prezentat în faţa 

juriului alcatuit din reprezentanţi 

APC, ANPC si Radio România 

Actualităţi. La final, după ce juriul 

a deliberat timp de o oră, ţinându-

ne în suspans, s-a anunţat .... 

―Echipa 11, Bucureşti-locul I―  

A fost drăguţ! Chiar a meritat tot 

efortul! 

Autor:  

Andreea Voicu  clasa a XI-a B 

Pelerinaj prin capitală 

Alege este dreptul tău 
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31 octombrie - o minunată zi de 

sfârşit de toamnă.  Chiar dacă este 

frig ne îmbarcăm în autocar şi 

pornim la drum.  

Destinaţia? Localitatea Cheia din 

judeţul Prahova.  

Drumul e bun… şi după câteva ore 

ajungem la primul obiectiv turistic 

pe care dorim să îl vizităm 

mânăstirea Suzana.  

Lăcaşul de cult a fost ridicat în 

anul 1740, de catre Suzana Arsicu, 

pe firul Teleajenului, la 40 de 

kilometri de Valenii de Munte, intr

-o culme de la poalele Bobului 

Mare, Munţii Ciucaş. Suzana 

Arsicu, femeie instărită, venea de 

la Săcele, din Ardeal şi a mulţumit 

astfel Domnului că a scăpat teafără 

dintr-o furtună care a prins-o pe 

drum. A fost cea dintâi stareţă.  

Ne-am continuat călătoria spre 

Muntele Roşu. După aproape două 

ore de urcatmuntele, pe jos 

bineînţeles,  am ajuns la cabana cu 

acelaşi nume.  

Numele se datorează bujorilor roşii 

de mai care înfloresc şi umplu 

poienile şi crestele munţilor de 

culoare.  

Cabana Muntele Rosu este punct 

de referinţă pentru trasee, loc de 

belvedere într-un peisaj mareţ.  

Este situată în poiana cu acelaşi 

nume, la o altitudine de 1260 m. 

Ne-am odihnit, am admirat măreţia 

peisajului din jur, ne-am bătut cu 

zăpadă şi după atăta ... joacă am 

pornit iar la drum.  

La coborâre a fost, normal, mai 

uşor.  
 

Muntele Roşu  - Cheia  

Următorul obiectiv - Muzeul Forilor 

de Mină din Cheia. Peste 300 de 

exponate, de o mare varietate a 

formelor si cu o cromatică 

splendidă, provenind din minele 

Baia Mare: cuarţ, calcit, stibină, 

pirită, baritină.  

La final am vizitat şi mânăstirea 

Cheia. 

Şi acum să îi amintim pe cei care 

s-au bucurat de această zi.  

Elevii claselor: 

IX A, XI A, XII A, XII C şi căţiva 

rătăciţi de la clasele XII D, XII E 

şi XII H.  

Profesori însoţitori: 

Felicia Huideş, Mihaela Eftimie şi 

Onea Elena. 

Mai multe fotografii găsiţi pe site-

ul şcolii la adresa: 

http://neniţescu.licee.edu.ro la sec-

ţiunea Activităţi elevi.  

 

Autor: prof. Felicia HUIDEŞ 

http://neni?escu.licee.edu.ro
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 cinematografele americane pe 

data de 13 noiembrie 2009.  

De ce un film 2012? Deoarece 

după părerea multor specialişti şi 

nespecialişti pe 21 decembrie 

2012, lumea aşa cum o ştim noi, se 

va sfârşi. Într-o formă sau alta, 

Pământul, sau cel puţin omenirea, 

nu va mai exista.  

Există însă şi opinii contra.  

Vizionaţi filmul, apreciaţi sau nu 

munca regizorului şi a actorilor şi 

încercaţi să faceţi abstracţie de  

controversele privind sfârsitul 

lumii... 

2012 este un nou film SF regizat 

de catre Roland Emmerich, in 

care joaca nume cunoscute, cum ar 

fi: John Cusack, Amanda Peet, 

Woody Herrelson si Danny 

Glover. 

2012 are ca subiect un posibil 

cataclism global ce va avea loc pe 

21 decembrie 2012, aceasta fiind 

data prezisa ca fiind sfarsitului 

lumii. Supravietuitorii vor trebui 

sa lupte pentru a-si salva vietile.  

Filmul 2012 va fi distribuit pe 

marile ecrane de catre Columbia 

Pictures si va aparea in 

Hotelul dintre lumi este punctul 

de răscruce între două posibile 

destinaţii: viaţă sau moarte. 

Hotelul este doar un loc—prilej  de 

meditaţii, de răgaz, în care ―alţii‖ 

vor decide pentru tine. Nu şti când 

vei putea părăsi hotelul şi nici care 

îţi va fi destinaţia. Este un loc 

straniu şi miraculos în care orice 

este posibil. Peste toate puteşte 

însă emoţionanta poveste de 

dragoste dintre Laura şi Julien, ce     

schimbă regulile jocului. "Hotelul 

dintre lumi" este un SF al cărui 

final rămâne însă criptic.  Merită 

văzut acest spectacol pentru 

originalitatea regiei şi pentru 

interpretările de excepţie ale 

interpreţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eric-Emmanuel Schmitt 

Traducerea: Costin Manoliu şi 

Valentin Protopopescu   

Scenografia: Andrada Chiriac, 

Andrei Dinu 

Coregrafia: Răzvan Mazilu 

Regia : Alice Barb  

 

la  

Teatrul MIC din Bucureşti 

 
Distribuţia: OVIDIU NICULESCU , 

VALENTINA POPA , MIHAI DINVALE, 

ADRIANA ŞCHIOPU, BOGDAN 
TALAŞMAN , LILIANA PANĂ, 

MIHAELA RĂDESCU , ANA BART, 

TRAIAN VLAŞ, CORINA ALDEA 

 
Autor: Prof. Felicia HUIDEŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar spune povestea unui 

veteran de razboi pe nume Jake, 

care este trimis intr- o colonie 

umana pe o planeta indepartata 

numita Pandora. Scopul acestei 

baze este de a extrage si de a folosi 

cat mai multe dintre resursele 

minerale foarte numeroase ale 

planetei. Dupa o serie de 

evenimente ce-i arata cu adevarat 

cine e de partea dreptatii, Jake 

ajunge sa se lupte alaturi de rasa 

bastinasilor Na'vi chiar impotriva  

oamenilor. Oamenii au creat o 

tehnologie cu care ei pot sa posede 

corpurile bastinasilor, preluand 

astfel controlul acestora, folosindu

-le drept avatare.  

 

Regizor: James Cameron 

Premiera în 18 Decembrie 2009. 

 

Părerea specialiştilor este unanimă.  

 

Va fi cu siguranţă un succes.  

Vizionare plăcută! 

2012 un film despre un subiect plin de controverse 

Hotelul dintre lumi ...  

AVATAR şi un posibil premiu OSCAR în 2010 
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 Şi anul acesta revista noastră a fost 

premiată la concursul Naţional de 

Reviste Şcolare.  

Premiile sunt următoarele: 

Premiul I - Bucureşti—secţiunea 

reviste magazine 

Premiul II - Bucureşti—secţiunea 

reviste în format electronic.  

Premiul II pe sector . 

Mulţumim pe acestă cale colabora-

torilor fideli. 

Pe  parcursul  vieţii ceea ce fac 

oamenii este să-şi pună întrebări, 

cei care-şi pun întrebări într-un 

mod coerent, puţini la număr de 

altfel, se numesc filozofi; şi mai 

puţini decât aceştia sunt cei care 

ajung la performanţa de a răspunde 

măcar la una dintre ele.  

Acestei ultime categorii despre 

care vă vorbeam îi aparţine 

Hermann Hesse.  

Într-unul dintre romanele sale- 

―Sinddartha‖ reuşeşte să 

construiască progresiv o variantă a 

adevarului înglobând descrierea 

unor elemente de bază cum sunt 

binele si răul, a unor procese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regaseste la adresa: http://

w w w . e d u . r o / i n d e x . p h p /

articles/12982  

P e r mi s u l  e u r o p e a n  d e 

conducere a  co mputerului 

(P ermis u l  ECD L 

Complet) este cel mai 

important şi cel mai 

răspândit standard de 

certificare şi atestă 

faptul că deţinătorul lui 

posedă cunoştinţe de 

b a z ă  d e s p r e 

Tehnologia Informaţiei (IT) spre a 

folosi un calculator personal şi 

aplicaţii de calcul obişnuite la un 

nivel mediu de competenţă.  

C o n f o r m  O r d i n u l u i 

Ministerului Educatiei, Cercetarii 

si Inovarii referitor la aprobarea 

metodologiilor de recunoastere si 

echivalare a rezultatelor obtinute la 

exa me ne  c u  r ec u no as te r e 

europeana pentru certificarea 

competentelor digitale, se recunosc 

şi se echivalează cu proba de 

evaluare a competențelor digitale - 

proba D) din cadrul examenului de 

bacalaureat, rezultatele obținute la 

examenele ECDL, finalizate cu 

certificatul  ECDL Start sau cu 

certificatul ECDL Complet.  

Informatia completa cu privire 

la intreaga metodologie se 

Premii pentru revista CRISTAL  

Trăim atâtea vieţi câte cărţi citim  

ECDL pentru elevii din clasele a XII– a şi a XIII-a 

Permisul ECDL complet 

reprezintă o referinţă şi pentru 

celelalte certificări standardizate 

dezvoltate în acest moment de 

Fundaţia ECDL. 

Pentru mai multe detalii contactaţi 

profesorii de informatică ai şcolii. 

 

Autor: prof. Felicia HUIDEŞ 

complexe cum este învatatul şi a 

unor forţe extrem de puternice cum 

este destinul. 

Într-o lume în care întunericul 

reprezintă necunoscutul, Hermann 

Hesse scoate la suprafaţă adevărul 

fără să-l expună direct în lumina 

reflectoarelor, ci călăuzind intuiţia 

cititorului spre descoperirea răs-

punsului. 

Dacă nu aţi citit această carte, 

rezolvaţi problema! 

 

 

 

Autor: prof. Daniela Constantin 

“CRISTAL”  

PREMIATĂ  

în 2009 

http://www.edu.ro/index.php/articles/12982
http://www.edu.ro/index.php/articles/12982
http://www.edu.ro/index.php/articles/12982


 

Redactor şef şi  Responsabil 

grafica revistei 

 

Prof.  FELICIA 

HUIDEŞ 

Propuneţi un articol la 

adresa de  e-mail: 
cristal.nenitescu@gmail.com  

Revista o puteţi citi  

pe site-ul şcolii 

 

http://nenitescu.licee.edu.ro 

www.nenitescu.ro  

Colegiul Tehnic ―Costin Neniţescu‖ 

B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucureşti 

Telefon secretariat – 021.345.09.20 
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