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Coordonator Proiect: prof. Felicia Huideş

Zilele Liceului “Costin Neniţescu”
sub deviza “60 de ani in slujba Educaţiei”
Dacă paşii vă călăuzesc în zona industrială a fostei Platforme Chimice Dudeşti din 
Bucureşti, nu se poate să nu vă atragă atenţia o oază de verdeaţă ce pare să
concureze cu parcurile frumos amenajate din sectorul 3 al capitalei. Printre tei, 
plopi şi flori se ascunde clădirea impozantă a liceului de chimie, sau dupa 
denumirea binecunoscută: Grupul Şcolar de Chimie ”Costin Neniţescu”. 
Zilele acestea aveţi un motiv în plus să vizitaţi această unitate de învăţământ, mai 
ales dacă vă numaraţi printre absolvenţii ei! 
În perioada 21-22 aprilie este mare sărbătoare la Grupul Şcolar de Chimie ”Costin 
Neniţescu”: se defăşoară  a doua  ediţie a Zilelor Liceului, eveniment marcat de o 
serie de activităţi pregatite de elevii şi cadrele didactice.
Aniversarea din aceste zile este rodul muncii unui grup de profesori şi elevi şi 
constituie o oglindă fidelă a unei bogate activităţi desfăşurate pe parcursul mai 
multor saptămâni.

Faceţi cunoştintă cu 
Grupul Şcolar de Chimie ”Costin Neniţescu”
Numele scolii ne aminteste de marele chimist  Costin Neniţescu . Absolvent al Politehnicii din 
Zürich si Universitatea din München a fost unul din elevii preferati ai lui Hans Fischer laureat al 
premiului Nobel. Marele chimist publică la 26 de ani prima ediţie din cele două tratate, "Chimie 
organică" şi "Chimie generală”.  Este cel care observa pentru întâia dată rolul esenţial al unui 
cocatalizator (urme de apă) în reacţia de izomerizare a cicloalcanilor în prezenţa clorurii de 
aluminiu  si explică reacţia cicloalchenelor cu cloruri acide catalizată de clorura de aluminiu, în 
ciclohexan ca solvent (cunoscuta astăzi în literatură ca “reacţia Neniţescu de acilare reductivă“)
Numeroşi compuşi organici şi reacţii îi poartă numele, el fiind totodata pionierul aplicării metodelor 
fizice în chimia organică în România.

Purtand numele unui asemenea inaintas, este  firesc ca liceul sa functioneze ca un promotor al 
valorilor stiintei in domenii de interes actual precum  protejarea mediului. 
Sub acest standard trebuie să înţelegem, profesori şi elevi deopotrivă, că profesionalismul şi 
curăţenia morală sunt atributele necesare în realizarea obiectivelor educaţionale şi a misiunii 
noastre de a deveni cu adevărat o Şcoală Europeană.
Infiintata in 1948, ca Şcoală  Medie Tehnică de Chimie reorganizata in 1955 ca Grup Şcolar Petrol 
– Chimie Bucureşti, din 1968 scoala devine Liceul de Chimie nr 5 , ulterior în 1993 schimbândui-
se titulatura în Grup Şcolar de Chimie ”Costin Neniţescu”.

Grupul  Şcolar de Chimie ”Costin Neniţescu”a reusit sa pregateasca inca de la infiintarea sa, 
oameni de valoare atat in domeniul chimiei cat si in alte domenii de activitate. Afirmatia se 
bazeaza pe faptul ca profesorii nostri, dascalii, s-au straduit sa foloseasca unul dintre 
instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul: Educatia.

Activitatile organizate cu ocazia Zilelor Liceului vin in completarea cunostintelor acumulate de-a 
lungul anilor de studiu si ii ajuta pe elevi sa se adapteze la o realitate in continua transformare 
pentru regasirea identitatii in Uniunea Europeana. Director adjunct

Prof. Cerasela Mitroi
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Anul acesta, „Primăvara europeană” se va desfăşura între 25 martie şi 9 mai 2009. 
Campania este deschisă şcolilor aparţinând tuturor ciclurilor de învăţământ, de la cel 
preşcolar la cele de liceu şi şcoală profesională.
Concret, „Primăvara europeană” îşi propune, în cadrul Anului european al creativităţii 
şi inovaţiei, următoare obiective:
•să sprijine toate formele de creativitate, printre care cea artistică, în cadrul 
programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi 
vocaţional;
•să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de 
exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;
•să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei;
•să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei 
personalităţi;
•să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant;
•să sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de 
promovare a dezvoltării durabile;
•să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi 
inovaţie.
« IDEI EUROPENE. MOZAIC AL IDENTITATILOR CULTURALE »
Grupul Scolar de chimie „ Costin Nenitescu”  în colaborare cu Inspectoratul şcolar al 
Municipiului Bucuresti organizează în data de 8 mai 2009 – Spring day for Europe. 
5 – 8 mai, va fi realizat un un pliant pentru Europa cu imagini şi descrieri, cu ajutorul 
căruia vom ilustra aspecte ale Europei care ne plac cel mai mult.
8 Mai, ( 9mai Ziua Europei ), în sala Comenius a liceului nostru, vor fi prezentate 
colajele, imagini reprezentative  despre ţările europene alese şi mari inventatori ai ţării 
respective.
„ Dacă aş fi un inventator celebru, care ar fi următoarea mea invenţie pentru viitorul 
Europei? ”. Cea mai bună idee pentru Europa. Graţie ideilor noastre, Europa se poate 
schimba.

„Primăvara europeană 2009”                      
şi Anul european al creativităţii şi inovaţiei

25 martie – 9 mai 2009
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PROGRAMUL ZILEI DE 8 MAI 2009

Profesor coordonator,
Adina Vasilică

Coordonator pentru proiecte şi programe



Page 8

CRISTAL

8 mai 2009



Nr. 17 Page 9

CE AŞ FACE DACĂ AŞ FI UN INVENTATOR CELEBRU ?

NU trebuie sa fiu un inventator celebru ca sa observ ca societatea
umana este cel mai distructiv factor din natura. Mult mai repede decat 
sa sustina refacerea zonelor verzi, omul se grabeste sa distruga
echilibrul deja existent, aruncand fara discernamant deseuri care 
atarna apoi ca o povara, poluand mediul.
DACA as fi un inventator celebru, nu as ezita sa-mi folosesc toata 
inteligenta, resursele materiale si puterea de a influenta societatea in 
scopul protejarii naturii inconjuratoare, al carei echilibru ar trebui sa ne 
incante si fascineze clipa de clipa.
VISEZ sa inventez un mecanism, care sa poata distruge orice tip de 
deseu, de la simplele peturi si cutii de conserve si pana la cel
radioactiv, care constituie in zilele noastre subiectul atator dispute 
interstatale…

SUNT, totusi, constient ca nicio masinarie, oricat de sofisticata, nu ne
poate invata sa fim mai atenti cu natura, sa avem grija de frumusetea
si puritatea ei si sa ne doara sufletul cand aruncam ceva cu 
indiferenta.De aceea, ma gandesc ca poate ar fi mai bine – si chiar
mai la indemana noastra- sa reinventam felul in care na raportam la 
mediul inconjurator.
ATUNCI, sigur nu ar mai fi nevoie sa vedem militanti Green Peace 
care se leaga cu lanturi, ca ultim gest de revolta in fata distrugerii
naturii, animale torturate pentru experimente de laborator sau zone 
intregi distruse prin depozite toxice de tot felul.
ATUNCI, poate ca inventatorii celebri vor putea intr-adevar sa-si puna 
inteligenta in slujba naturii-mama, iar noi vom invata sa fim fericiti, 
zambind in fiecare zi unor spatii mai verzi, respirand un aer mai curat.
HAI SA NE INVENTAM O  INIMA VERDE !

Eseu realizat de elevii clasei a IX-a B

Prof. Ioana Grosuleac



Page 10

CRISTAL

O zi de joi, 2 aprilie 2009.
După terminarea orelor de curs, elevii
clasei a X-a A însoţiţi de d-na dirigintă
Elena Onea şi d-na profesoară de fizică
Mihaela Eftimie au plecat să viziteze
Muzeul Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie 
Leonida”.
A fost o zi ploioasă dar asta nu ne-a 
descurajat. Ne-am adunat în faţa şcolii si 
adăpostiţi sub umbrele am plecat spre 
staţia de tramvai. Tramvaiul 27 ne-a dus 
direct la locul dorit.  
Muzeul Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie Leonida” 
a fost fondat în 1909 de inginerul Dimitrie 
Leonida având ca model Muzeul Tehnic 
din Munchen  vizitat de Leonida în 
perioada studiilor universitare efectuate la 
Politehnica din Charlottenburg, lânga 
Berlin. Muzeul a avut iniţial alte sedii, dar 
din 1928 Muzeul Tehnic a fost adăpostit 
într-unul din pavilioanele existente în 
parcul Carol I, iar din 1935 în actuala 
clădire.
Tematica muzeului urmăreşte etapele 
evoluţiei tehnicii mondiale şi româneşti, 
fiind unul dintre primele muzee europene 
cu acest profil.

Muzeul Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie Leonida”

Muzeul Tehnic adăposteşte peste 5000 
exponate din toate domeniile de activitate. 
Printre piesele cele mai importante ale 
muzeului se află:
•cilindrul primei maşini cu abur
•dinamul Edison (1884) care alimenta
Teatrul Naţional
•un motor de tramvai electric de la prima 
linie de tramvai pusă în funcţiune în 1894
•primul automobil cu forma aerodinamica
construit si brevetat de inginerul roman 
Aurel Persu în 1923-1924 în Germania
•maşina trăsură Olds Patent din 1889, care 
a circulat prin Bucureşti cu viteza de 15 
km/h
•prima moară cu aburi din România
•diverse machete: primul avion Vuia, 
primul tramvai
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Acestea sunt numai câteva din exponatele care se pot vedea în cadrul
muzeului.
Vizita la acest muzeu este un prilej de a cunoaşte realizările oamenilor de 
ştiinţă, de-a lungul timpului, care au stat la baza tehnicii moderne. 
Deasemenea este o şansă de a-ţi da seama ce evoluţie rapidă a avut tehnica
în ultimul secol.
Dacă va interesează istoria tehnicii româneşti şi mondiale vă recomandăm să
vizitaţi şi acest muzeu, mai ales că este amplasat într-o zonă (Parcul Carol I) 
în care există si alte puncte de atracţie.

Articol realizat de elevii clasei a X-a A

Prof. diriginte Mihaela Eftimie
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Propuneţi un articol la adresa de e-mail:
cristal.nenitescu@gmail.com
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Telefon secretariat – 021.345.09.20
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