
nr.5 – OCTOMBRIE 2007

REVISTA GRUPULUI ŞCOLAR DE CHIMIE 

“COSTIN NENIŢESCU” 

BUCUREŞTI

REVISTA GRUPULUI ŞCOLAR DE CHIMIE 

“COSTIN NENIŢESCU” 

BUCUREŞTI

CRISTALCRISTAL



2

Revista Grupului Şcolar de Chimie “COSTIN NENIŢESCU” - CRISTAL – Numărul 5 - Octombrie 2007

Din cuprins:
• Fizica între ştiinţă şi artă - VISUALISE - the beauty of science
• Noaptea cercetătorilor
• Olimpicii şcolii
• Consiliul consultativ al elevilor – Comitetul Director
• 7-11 Noiembrie 2007
• RomEnvirotec
• Cum câştigăm un superbal?
• Sărbătorile creştine ale lunii Octombrie
• Cum să fim frumoşi şi sănătoşi. Acneea-coşmarul adolescenţilor
• Rezultatele concursului de desene „Ţigara în viaţa mea”
• SIAB 2007- Spectacol de maşini şi fete frumoase
• Vorbe  pline  de … tâlc !!!
• Colectivul de redacţie

Revista o puteţi citi pe site-ul şcolii

www.nenitescu.ro

REVISTĂ REALIZATĂ ÎN CADRUL PRIECTULUI COMENIUS 1

“COMPUTER SUPPORTED TEACHING AND LEARNING IN THE CURRICULUM” 

CU SPRIJINUL FINANCIAR AL COMISIEI EUROPENE

http://www.nenitescu.ro/


A fost un spectacol pus în scenă la Teatrul Naţional din Bucureşti
prin bunavoinţa Institutului BRITISH COUNCIL şi a Companiei
Britanice SCIENCE MADE SIMPLE în parteneriat cu ORANGE 
România.
A fost un spectacol de teatru “experimental” în adevăratul sens al 
cuvântului.
Trei reprezentaţii înt-o singură zi.
Sala – plină până la refuz. 
Spectatorii !??? Elevi de la liceele Bucureştene însoţiţi de profesorii
lor de fizică. 
Ce poate fi mai minunat decât o oră de fizică la…teatru?
Actorii!??? Debbie Syrop, Manager de Proiect şi Performer, şi
Gareth Smith, Manager tehnic şi Performer.
Încă de la începutul spectacolului cei doi “actori” sau mai bine zis
“mimi” au reuşit să mă captiveze. Apelând la un amestec de 
obiecte din viaţa de zi cu zi şi la elementele specifice recuzitei de 
teatru cei doi “actori”, au reuşit să mă atragă în lumea ştiinţei.
În sală se auzeau şoapte, semn că cei din jur înţelegeau foarte
bine ce se întâmplă pe scenă. …şi uşoare chicoteli, semn că de 
fiecare dată le-a plăcut experimental prezentat.

3

Revista Grupului Şcolar de Chimie “COSTIN NENIŢESCU” - CRISTAL – Numărul 5 - Octombrie 2007

Fizica între ştiinţă şi artă
VISUALISE - the beauty of science

23 SEPTEMBRIE 2007



Totul fără vorbe inutile, doar jocuri de lumini, 
multă culoare, muzică bună, efecte speciale, 
baloane, flăcări şi fum.
Captivaţi peste măsură am intrat în jocul lor. 
Ne-am jucat cu baloane colorate simulând
mişcarea boabelor de mazăre puse la fiert.
Am înţeles ce înseamnă fractali, am văzut
frumuseţea interferenţei undelor, am văzut
vărtejuri, inele de fum, polarizarea luminii şi
multe, multe, alte … minunăţii. 
Doar ştiţi că “Fizica” este ştiinţa care se ocupă
cu explicarea fenomenelor naturii.
O oră de experimente care n-a ţinut decât o 
clipă.
S-a terminat … prea repede… 
Nimeni n-a îndrâznit să se ridice de pe scaune. 
Fără aplauze. Ca să nu îi deranjăm pe actori? 
Nu! Ne era teamă ca nu cumva spectacolul să
se termine. 
Într-un final lumina s-a aprins şi timizi ne-am 
ridicat de pe scaune privind uimiţi unul la 
celălalt.
Şi astăzi trăiesc sentimentul că spectacolul nu 
s-a terminat. 
De ce? Pentru că el continuă. Acum … de 
fiecare dată când privesc în jurul meu la 
lumea înconjurătoare mă gândesc la … 
explicaţia ştiinţifică.
Serios…chiar a meritat! 

După spectacol a urmat o scurtă vizită la Muzeul de artă şi o plimbare prin părculeţul de la Piaţa Unirii
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Am apreciat străduinţa şi eforturile depuse de organizatori pentru a oferi o manifestare de 
asemenea amploare în România. Cred ca si in celelalte trei orase, in care au avut loc activitati 
asemanatoare prilejuite de acest eveniment, s-au depus eforturi deosebite pentru organizare si coordonare. 
Am observat ca a existat interes deopotriva din partea elevilor participanti pentru a se documenta mai 
mult, cat si din partea celor care au expus diferite sisteme (instalatii, dispozitive, aparate, etc.) pentru a se 
face usor intelesi si pentru a stimula interesul elevilor pentru cercetarea stiintifica. 

Popularizarea stiintei intr-o perioada in care interesul pentru ea a scazut este foarte 
importanta; tocmai intr-o perioada in care mase mari de oameni beneficiaza pe scara larga de avantajele 
stiintei moderne interesul pentru ,,cum?’’ , ,,de ce?’’ functioneaza anumite aparate s-a micsorat 
considerabil, oamenii multumindu-se sa devina doar simpli utilizatori. Pentru progresul unei societatii 
este  nevoie de cercetare stiintifica sustinuta su continua pentru ca altfel ajungem la stagnare. De aceea 
consider extrem de binevenita aceasta manifestare si altele asemanatoare. Sper ca la anul vom afla mai 
din timp despre acest eveniment si vom putea participa chiar si exponate proprii.

Negura Catrinel – profesor de fizica

Impresiile profesorilor si elevilor care au participat la eveniment se gasesc pe site-ul
www.researchersnight.ro
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Proiectul international "Noaptea cercatatorilor" mi 
s-a parut deosebit de educativ si foarte interesant. Mi-a placut 
mult robotelul, pentru ca mi s-a parut foarte ingenios lucrat si cu 
multe grade de libertate in miscari, insa cred ca cel mai tare m-a 
interesat discutia cu cei doi doctori. Aceasta pentru ca am aflat 
de la dansii  lucruri noi si deosebit de interesante! Sper ca 
urmatorul proiect sa fie la fel de placut precum acesta dar si ca 
vor fi mai multe dezbateri pe diverse subiecte. M-am bucurat ca 
am primit bratari fosforescente cu ,,Noaptea Cercetatorilor’’.

Vatamanu Alina – eleva 12 C
Evenimentul la care am participat a fost foarte 

interesant deoarece am aflat lucruri pe care eu personal nu le 
stiam. Cel mai interesant dintre proiecte mi s-a parut ,,Robotul’’, 
deoarece putea sa se miste in toate felurile si era capabil sa-si 
mentina echilibrul. Standul cu medicina a fost foarte educativ 
pentru ca cei doi doctori au dezbatut multe subiecte interesante, 
majoritatea pentru noi adolescentii. Ei ne-au aratat multe lucruri 
la tabla interactiva. In schimb nu prea mi-a placut ca au fost 
putine standuri. La anul sper sa fie mai multe standuri, si multe 
proiecte ale elevilor si cu siguranta vom mai merge si noi. 
Bratarile au fost binevenite si atractive. 

Muresian Alexandru – elev 12 A
Foarte interesanta expozitia deoarece am acumulat 

cunostinte si ni s-au explicat fenomene din mai multe domenii. 
Cel mai interesant mi s-a parut la medicina unde am discutat cu 
cei doi doctori de acolo. La fel de captivant a fost pentru mine si 
standul in care s-a prezentat modul in care algele pot modifica 
ph-ul apei. Mi-a placut mai ales faptul ca elevii care prezentau 
experimentul m-au lasat sa ............experimentez  chiar EU; am 
suflat cu ajutorul unui pai in lichid si respiratia mea fiind acida a 
schimbat ph-ul apei, si apoi am asteptat pana cand algele au 
readus ph-ul la normal. A fost extraordinar! Si aveau si 
vizualizare prin laptop.

Subea Claudiu – 12 A

Foarte interesant evenimentul mai ales pentru 
prezentarea experimentelor legate de robotica si a proiectului cu 
energia eoliana si solara. Explicatiile pe care ni le-au dat colegii de la 
liceul care a prezentat energia verde – energia eoliana m-a captivat, si 
eu impreuna cu colegii mei am facut si fotografii cu acest proiect. Am 
aflat multe lucruri interesante de la cateva dintre standuri. Pe viitor ar 
fi bine sa existe mai multe standuri (mult mai multe ) precum si mai 
multe proiecte din toate domeniile. 

Petre Gabriel - 12 A
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Bratarile cu sigla evenimentului care s-au dat fiecarui participant au fost EXCELENTE! Si 
as dori la anul sa fie si tricouri sau/ori sepci. 
- sa fie expuse mai multe experimente cu elevi care sa ne arate si sa ne explice ce se intampla in 
experimente. 
- as dori si ca timpul de desfasurare sa fie mai extins,
- mai multi robotei si masinute,
- sa fie mai multe specializari reprezentate la eveniment. 
Pentru primul eveniment de acest gen a fost cat de cat reusit. 
Concursul de desene a fost deasemenea nemaipomenit si a exprimat o multime de idei de-ale noastre 
traznite si ingenioase. Mi-a placut foarte mult ideea acestui concurs de desene.

Botalca Adrian – 12 A
Consider ca au fost prea putine standuri experimentale pentru un eveniment de asemenea 

amploare, organizat la nivel european. Cred ca in alte tari au avut mai mult spatiu la dispozitie si o 
organizare mai buna. Mai trebuiau proiectate si filme de stiinta cu o durata maxim de 15 min (ca sa nu ne 
plictisim in sala) si la cu pauza de alte 15 minute ca sa intre alti copiii si sa iesim noi sau sa ramanem in 
sala si sa vedem filmul urmator daca  cumva ne intereseaza subiectul. Filmele sa aiba un afisat un 
progam in care sa fie mentionat: si despre ce trateaza filmul (sau cum se numeste) dar si ora la care el are 
loc.
Ideea cu bratarile a fost SUPER. 

Constantinesu Alexandru – 12 A
Proiectul ,,Noaptea Cercetatorilor'' mi s-a parut foarte interesant deoarece am descoperit 

lucruri noi si deosebite si mi-am reamintit unele notiuni invatate in anii anteriori, mai ales la biologie. Nu 
mi-a placut ca la unul dintre standuri nu ni s-a explicat deloc modul de functionare a doua masini 
diferite, una cu benzina si una cu electricitate. Acestea erau doar expuse si statea cineva langa ele si le 
pazea! Chiar nu stiu cum puteau sa-mi trezeasca interesul daca nu ne spuneau nimic. Imi doresc ca acest 
proiect sa se organizeze si in anul viitor si sa vina si mai multi copii si sa cunoasca cat mai multe lucruri 
interesante care sunt pe lumea asta. 

Jipa Mihaela – 12 A



Olimpiada interdisciplinară tehnică şi concurs profesional
Nr

Crt.
Numele şi prenumele

elevului Clasa Premiul Etapa

1. BADEA NICOLETA XI liceu Diplomă de participare Municipiu

2. PĂUN LILIANA XI liceu Diplomă de participare Municipiu

3. PAIZS RĂZVAN XI liceu Locul IV Municipiu

4. GEANEL VALENTIN XII liceu Diplomă de participare Municipiu

5. KOVACS IULIAN XII liceu Diplomă de participare Municipiu

6. MITEAŢĂ NICOLAE XI an completare Locul I Municipiu

7. PÂRVAN MARIUS XI an completare Locul I Municipiu

8. ŢUŢALĂ EMIL XI an completare Diplomă de participare Municipiu

9. BISIOC MIRCEA XI an completare Locul II Municipiu

10. DRĂGOI RADU XII - ruta progresivă Locul I Municipiu

11. SPĂTARU GEORGE XII - ruta progresivă Locul I Municipiu

12. PAIZS ROBERT XII - ruta progresivă Locul III Municipiu

13. DOBRE MIHAI XII - ruta progresivă Locul IV Municipiu

Nr.
crt

Numele şi prenumele
elevului Clasa Premiul Etapa

1. DRĂGOI RADU XII - ruta progresivă Locul I Naţională

2. SPĂTARU GEORGE XII - ruta progresivă Menţiune Naţională

3. MITEAŢĂ NICOLAE XI an completare Menţiune Naţională

4. ŢUŢALĂ EMIL XI an completare Diplomă de participare Naţională

Olimpiada Naţională de Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Nr
crt.

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Premiul Etapa

1. STANCIU DANIELA XI  E - liceu Premiul I Municipiu

2. DUŢA FLORENTINA XII B - liceu Premiul I Municipiu

Nr
crt.

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Premiul Etapa

1. STANCIU DANIELA XI  E - liceu Menţiune specială Naţională

2. DUŢA FLORENTINA XII B - liceu Menţiune specială Naţională
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Internaţionale
Concursul international „Young Energy” organizat de ENEL Romania in colaborare cu 
M.Ed.C.T.– au paticipat 3 clase cu 3 proiecte si s-au obtinut urmatoarele premii:

– la nivel de municipiu – premiile II si III clasele - a X-a C şi a XI-a A
- la nivel national – premiul II –clasa a XI-a A

Nationale
Revista şcolii „CRISTAL” – revistă ce a obţinut Locul II pe sector si Locul II pe municipiu la 
Concursul National de Reviste Scolare.
Cursul „ Cum să realizăm o pagina web folosind Microsoft FrontPage” a obţinut la nivel 
Naţional locul III la Concursul National „Made for Europe” concurs de produse realizate în 
cadrul Proiectelor.
Concurs national – Flori de mai – corul scolii Liceenii - diploma speciala pentru repertoriu
Olimpiada sportiva scolara

- volei baieti – locul II faza pe municipiu si locul I pe sector
- handbal fete - locul II pe sector
- handbal baieti – locul III pe sector 
- volei fete – locul II pe sector

Municipale
Concursul de Fizică „Şerban Ţiţeica”, pentru elevii de la Grupurile Şcolare din Bucureşti, 
elevii au obtinut urmatoarele premii:

la nivel de municipiu – 1 mentiune
la nivel de sector - 1 premiu II, 3 premii III, 3 mentiuni (20 participanţi)

Festivalul de Muzica Folk Toamna Baladelor - corul scolii Liceenii – Premiul I faza pe sector –
27 octombrie 2006 si  Premiul III faza pe municipiu 
Concursul de Chimie „Gheorghe Spacu”, pentru elevii de la Grupurile Şcolare din 
Bucureşti:

- calificaţi la municipiu – Puiu Mihaela – cls. XI D si Tănase Laurenţiu – cls. IX F
Cupa liceelor la fotbal – locul 10 – calificata in grupele finaliste de anul viitor 

Sector
Festivalul de colinde „Astazi s-a nascut Hristos” –corul scolii Liceenii- la Grup Scolar de 
Constructii Mihai Bravu

Olimpiada de Limba şi Literatura Franceză
- Premiul III – pe sector – Grigore Rozalia - clasa a XI-a E

Olimpiada de Limba şi Literatura Engleză
- Menţiune – pe sector – Mazilu Costin - clasa a XII-a B

Olimpiada pe discipline tehnice – Conservarea Biodiversităţii
la faza pe ţară – Stanciu Daniela–clasa a XI-a E- menţiune specială
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Grupul Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu”

CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR
COMITETUL DIRECTOR
An şcolar 2007 – 2008

Preşedinţi: 
- Buleandră Laura cls. a- XII-a A – liceu ruta directă
- Grigorescu Georgiana cls. a- XIII-a I – liceu ruta progresivă

Vicepreşedinţi:
- Chivu Alexandra cls. a- XI -a E
- Manolache Daniela  cls. a- IX -a G
- Neacşu Laurenţiu  cls. a- X-a H 
- Andrieş Mariana cls. a- XII-a L 

Membrii:  
- Bondoc Paul cls. a- XII-a F 
- Chiţu Elena cls. a- XI -a A 
- Jipa Gabriel cls. a- X-a A 
- Stan Alfreda cls. a- XII-a L 

Secretar:     
- Badea Iuliana cls. a- XI -a A
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După cum ştiţi şcoala noastră este parteneră în Proiectul Multilateral, din cadrul 
Programului Sectorial Comenius, cu TEMA  “COMPUTER SUPPORTED TEACHING AND 
LEARNING IN THE CURRICULUM”.

Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale http://www.anpcdefp.ro/ a finanţat cel de-al treilea 
an de proiect.

Şcolile partenere în acest proiect sunt: 

Sint-Ludgardisschool - Antwerpen – Belgia
Technical School of Paphos – Paphos – Cipru
Max-Von-Laue Gymnasium - Koblenz – Germania
Otley Prince Henry’s Grammar School - Leeds – Marea Britanie 
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium - Haapsalu – Estonia
Highschool for Chemistry “Costin Neniţescu” – Bucureşti - România

În perioada 7-11 Noiembrie şcoala noastră este gazdă în acest proiect. Profesori din 
şcolile enumerate mai sus vor vizita şcoala, laboratoarele, cabinetele şi vor asista la 
câteva ore de curs.

Beneficiile aceste vizite de lucru sunt:
- mai buna cunoaştere şi deschidere faţă de culturi şi ţări diferite;
- mai buna comunicare între profesorii şi directorii şcolilor implicate în proiect;
- aplicarea în procesul de învăţare a ideilor inovatoare în legătură cu evaluarea de la 
egal la egal, comunicarea, abordarea multidisciplinară, integrarea IT, etc.;
- cultivarea ospitalităţii în şcoala noastră;
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De ce RomEnvirotec?
Deoarece ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie, această 
manifestare dedicată protecţiei mediului şi sănătăţii 
planetei, a reunit elita mondială a producătorilor de profil. 
Pentru că sunt la un liceu ce are ca specializare protecţia 
mediului, pentru că vreau să ştiu care sunt ultimele 
noutăţi în domeniu, pentru că vreau să cunosc aparatura 
cu care voi lucra în viitoarea meserie şi pentru că sunt un 
cetăţean al secolului XXI preocupat de ziua de mâine. 
Principalele domenii care au fost prezentate la 
ROMENVIROTEC–SEP sunt: prevenirea poluării aerului, 
prevenirea poluării apei, protecţia solului, prevenirea 
poluării fonice, reciclarea deşeurilor, salubrizarea, 
tehnologii de măsură şi control, sănătatea şi siguranţa 
muncii, managementul resurselor de energie 
neconvenţională. Vă prezentăm mai jos, materialele pe care 
le-am adunat. În concluzie  ne-am informat.

RomEnvirotec
Expoziţie internaţională pentru echipamente şi 

tehnologie de protecţie a mediului

PAIU GABRIELA Clasa a XIII-a  J

12
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Următoarea ediţie în 21-24 aprilie 2008

1. Rezervele de apă
2. Tratarea canalizărilor şi a reziduurilor lichide şi solide 
3. Reziduuri, gunoaie menajere 
4. Reciclarea, recuperarea şi procesarea reziduurilor reciclabile 
5. Sol / depozite existente de reziduuri 
6. Utilizarea unor substanţe regeneratore şi biogenetice 
7. Salubrizare 
8. Controlul poluării aerului 
9. Poluarea fonică şi vibraţii 
10. Biotehnologii pentru protecţia mediului 
11. Tehnologii pentru măsurare, control, reglare, monitorizare şi 
analiză 
12. Automatizări şi tehnologii de control a proceselor, transferuri de 
date specifice
13. Sănătatea şi siguranţa muncii 
14. Managementul resurselor de energie neconvenţională 
15. Prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale
16. Protecţia mediului marin
18. Organizaţii si agenţii interguvernamentale 
19. Protecţia mediului, măsuri economice şi legislative în perspectiva 
aderării României la Uniunea Europeană
20. Publicaţii de specialitate



CUM CÂŞTIGĂM UN SUPERBAL?

Simplu- numai cu ajutorul vostru! Tot ce
trebuie să faceţi este să vă votaţi liceul pe site-ul
www.superbal.ro, la secţiunea “Vreau să votez”. În
plus, dacă aveţi mai multe adrese de mail, puteţi vota
de pe toate. Puteţi apoi să vă convingenţi familia, 
prietenii, pe toţi cei care vă cunosc şi au o adresă de 
mail să voteze cu liceul vostru. 

Şi de ce toate astea? Ca să câştigăm UN 
SUPERBAL, adică, în sfârşit o petrecere ieşită din 
rutină, cu probe amuzante, cu superformaţii invitate, 
cu multă Coca Cola gratis şi cu tot ce vă mai poate
trece prin minte.

Noi, organizatorii, trebuie să ne gândim însă
la un proiect câştigător, la o idee de bal care să
impresioneze şi, pentru asta, suntem deschişi
sugestiilor. Suntem bucuroşi să vă anunţăm ca în
acest moment avem cele mai multe voturi pe site şi, 
deci, avem şanse reale de a câştiga nu numai
concursul din Bucureşti, ci chiar şi pe cel la nivel
naţional. Dar, desigur, pentru asta avem nevoie în
continuare de voturi. Avem un concurent serios şi
oricând şi celelalte licee se pot relansa în competiţie. 
De aceea, nu trebuie să ne lăsăm!

VOTAŢI  COSTIN NENIŢESCU !!!!!!
13
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1. SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA
 Cuvioasa noastră maica Parascheva, deşi a moştenit o mare avere de la părinţi, a 
dat-o pe toată săracilor şi s-a retras în pustiu, ducând o viaţă ascetică.

După moartea ei, trupul cel nestricăcios a fost proslăvit cu darul facerilor de 
minuni. În ziua de astăzi, moaştele Cuvioasei Parascheva se găsesc în Catedrala 
Mitropolitană din Iaşi, fiind aduse aici de domnitorul Vasile Lupu în anul 1641.
 Prăznuirea Cuvioasei Parascheva se face de către Biserică în fiecare an pe 14 

Octombrie.

2. SFINŢII PREOŢI MĂRTURISITORI IOAN DIN GALES ŞI MOISE MACINIC 
DIN SIBIEL

Aceştia sunt doi dintre numeroşii slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din 
Ardeal ce au luptat împotriva uniatiei. Au sfârşit muceniceşte pentru credinţa 
ortodoxă în temniţă. Jertfa lor este cinstită de Biserică şi sunt pomeniţi pe 21 
Octombrie împreuna cu Sfinţii Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Nicolae Oprea.

3. SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR
 Sfântul Dimitrie a fost fiul voievodului cetăţii Tesalonicului şi a primit botezul în 

taina, de frica cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Părinţii săi îl învăţau în 
cămara cea ascunsă a palatului lor toate tainele credinţei creştine, luminându-i 
cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia cea către 
săraci.

 După ce părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă, a ajuns voievodul 
Tesalonicului, fiind primit cu mare cinste de cetăţeni. Tânărul Dimitrie cârmuia 
cu multă vrednicie poporul, propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe 
mulţi la Hristos. Acest lucru a atras mânia împăratului Maximian, care a poruncit 
ca Sfântul să fie întemniţat şi ucis. Moaştele Sfântului Dimitrie au făcut multe 
minuni şi prea slăvite tămăduiri.

Ziua de 26 Octombrie este cea ân care se face pomenirea Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie.

4. CUVIOSUL DIMITRIE CEL NOU
 A fost călugăr la schitul din Basarabi (de unde şi numele Basarabov), unde a dus 
o viată ascunsă, petrecând în post, în rugăciune, în privegheri şi în nevoinţe.

Moaştele sale au fost făcătoare de minuni încă de când au fost descoperite. În 
ziua de astăzi, sfintele sale moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din 
Bucureşti, fiind socotit Ocrotitorul Bucureştiului.
 Prăznuirea lui se face în fiecare an pe 27 Octombrie.

Chiţu Elena şi Prof. Mihai Oprişa
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Inaugurăm în acest număr al revistei o nouă rubrică de sfaturi practice pentru sănătatea şi
frumuseţea voastră cu o problemă ce în mod sigur preocupă foarte mulţi adolescenţi- acneea. Suntem în
măsură să vă dăm cele mai bune sfaturi în legătură cu această problemă, ca urmare a participării noastre
la un seminar organizat de revista “Ce se întâmplă doctore?” cu tema “Un ten perfect! Cum să ai grijă de 
sănătatea şi frumuseţea pielii tale.” La seminar au participat specialişti de renume în domeniul
dermatocosmeticii, printre care: dr. Mihaela Leventer, dr. Viviana Iordache, dr. Aurelian Ranetti, care au 
demontat câteva mituri importante despre acnee. Iată câteva dintre ele:

Acneea nu se produce din cauza lipsei igienei- dimpotrivă, ea poate avea legătură cu o igienă
făcută în mod excesiv, care distruge echilibrul foarte fragil al pielii.

Acneea nu are legătură cu alimentaţia- deşi mulţi nutriţionişti susţin ca o alimentaţie bogată în
grăsimi sau dulciuri nu face prea bine sănătăţii, dar nici pielii, în timp ce alimentele bogate în
antioxidanţi (legumele şi fructele colorate) fac tenul să strălucească.

Acneea nu este condiţionată nici de viaţa sexuală- au acnee şi cei care au o viaţă sexuală
normală şi cei care nu o au; deci, argumentul că începerea vieţii sexuale va face să vă dispară coşurile
cade.

Acneea nu se ameliorează la plajă- poate doar temporar; de fapt, soarele face mai mult rău decât
bine pielii, iar solarul şi mai rău, deoarece edemul(umflarea) care se produce în urma expunerii la solar 
blochează porii; în plus, soarele vă poate aduce riduri pe faţă, ca urmare a deshidratării şi, mai ales, 
inesteticele pete cafenii, care, momentan, nu se pot trata.

Specialiştii au numit şi principalele tipuri de acnee: acneea uşoară- acele coşuri rebele care apar
în perioade premenstruale la fete sau când ne e lumea mai dragă- înaintea vreunei zile importante. Acest
tip de acnee se tratează cel mai uşor cu creme, anumite vitamine, tratamente cosmetice. Acneea
papulopustuloasă- e cea care ne aduce pe faţă acei coşi foarte mari, roşii, plini de lichid- ea presupune
tratament cu antibiotice. Cea mai gravă formă de acnee este cea nodulochistică, în urma căreia rămân pe
faţă adevărate microchisturi dureroase- este forma cel mai dificil de tratat.

Am evitat în mod intenţionat să vă numesc medicamentele sau cremele indicate de specialişti, 
întrucât recomandarea lor este foarte clară: pentru orice formă de acnee trebuie consultat medicul. Nu 
urmaţi sfaturi de prin reviste sau sfaturi băbeşti că nu funcţionează! De aceea vă recomand pe cele două
doamne doctor participante la seminar care sunt printre cei mai renumiţi dermatologi din ţară. 
Informaţiile necesare despre d-na dr. Mihaela Leventer le găsiţi pe www.dermastyle.ro, iar informaţii
despre d-na dr. Viviana Iordache pe www.mikobeauty.ro. Sunt unele din cele mai mari cabinete din 
Bucureşti. Cabinetul doamnei dr. Iordache este într-un adevărat palat, pe la Piaţa Romană, iar
consultaţia costă 50 Ron, iar cabinetul d-nei Leventer este pe la Piaţa Victoriei, iar consultaţia cred că
este cam 70 Ron. Puteţi suna la telefoanele de pe site şi puteţi cere toate informaţiile necesare, inclusiv
adresa exactă. Nu vă lăsaţi intimidaţi de locaţii. Îmbrăcaţi-vă frumos, încercaţi să vă ordonaţi în minte tot 
ce ştiţi despre acneea voastră şi prezentaţi-vă la medic. Am învăţat de-a lungul timpului că, decăt să dai
milioane la 10 medici, fără sa obţii niciun rezultat, mai bine mergi de prima dată la cel mai bun specialist. 
Dacă vreţi să fiţi frumoşi şi sănătoşi merită preţul. Economisiţi din banii de ţigări sau dulciuri(care oricum
fac rău tenului) şi mergeţi la medic! Aştept să-mi povestiţi din experienţa voastră şi să-mi spuneţi ce alte
subiecte din domeniu v-ar mai interesa. Pe curând!

Prof. FLORENTINA CRISTEA
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CUM SĂ FIM FRUMOŞI ŞI 
SĂNĂTOŞI
ACNEEA

COŞMARUL ADOLESCENŢILOR

http://www.dermastyle.ro/
http://www.mikobeauty.ro/


Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” şi Consiliul Tineretului din România

TOBACCO CAMPAIGN - 2007
REZULTATELE CONCURSULUI DE DESENE 
„ŢIGARA ÎN VIAŢA MEA”

Nr.
Crt.

Titlul premiului Numele elevului/elevilor Clasa

1. Premiu pentru universalitatea 
mesajului transmis

SCĂRLĂTESCU VALENTIN 12 G

2. Premiu pentru cel mai optimist mesaj 
al campaniei

PÂNZARU IRINA 13 J

3. Premiu pentru cel mai plastic desen 
al campaniei

ION IONUŢ ALEXANDRU 10 D

4. Premiu pentru cel mai sugestiv desen 
al campaniei

DRĂGUŢ LOREDANA 12 F

5. Premiu special MILITARU CLAUDIA ŞI BRUMĂ PAULA 12 D

6. Premiu special ANDREI FELICIA si VOICU ANA MARIA 10 B

7. Premiu special SPILCĂ ALEXANDRU 12 G

8. Premiu special MOROIANU ŞTEFANA RALUCA 13 J

9. Premiu special STANCIU ANDREI 10 A

10. Premiu special LUNGU ANDREI 10 F

11. Premiu special NICULESCU IULIANA RODICA 9 G

12. Premiu special POPESCU ANCA 12 D

13. Premiu special JACOTĂ CĂTĂLIN ŞI PUIU MIHAELA 12 D

14. Premiu special GRIGORESCU GEORGIANA 13 I

15. Premiu special PITICĂ AUGUSTIN 13 J
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SIAB 2007-spectacol de maşini şi fete frumoase

 
 

Ediţia de anul acesta a Salonului Internaţional de Automobile Bucureşti (SIAB) adus în 
atenţia publicului cei mai importanţi producători şi importatori auto  de pe piaţa 
românească.

Faţă de ediţia din anul 2005, cand SIAB s-a desfăşurat la Romaero Băneasa, anul 
acesta, SIAB şi-a mutat locaţia (poate şi din cauza spaţiului restrâns) în incinta fostului 
Metro Otopeni, vizavi de Aeroportul Băneasa.Chiar dacă se desfăşoară într-un cort imens, 
organizatorii au încercat să aducă evenimentul la nivelul marilor saloane auto din lume.

Fiind considerat drept cel mai maRe eveniment expoziţional al anului 2007, dar şi cea 
mai mare manifestare auto din Romania, SIAB a reuşit să strângă sub acelaşi acoperiş 
peste 500 de mărci de automobile, printre care se numără şi Mercedes, Chrysler, Jeep, 
Ford, Mazda, Mitsubishi, Land Rover sau Jaguar, dând astfel o şansă unică românilor să 
vadă, să atingă, sau să admire ultimele creaţii ale marilor constructori de automobile. 
SIAB nu reprezintă numai prezentarea de automobile, ci şi a accesoriilor pentru acestea, 
de la sisteme de navigaţie, de securitate, sisteme car audio, la car kit şi echipamente ITP 
(inspecţie tehnică periodică). Printe automobilele prezentate la Salonul Internaţional de 
Automobile Bucureşti se numără şi Mazda 2, Fiat 500, Citroen C-crosse, Alfa Romeo 
Brera si Mercedes C-Klasse.

Mazda 2       Fiat 500 Alfa-Romeo Brera Citroen C-Crosse 

Accesul în incinta Salonului Internaţional de 
Automobile Bucureşti se face numai contra sumei de 15 
Lei (cam scump !), însă pentru cei care cunosc nu este
foarte mult, dacă ştiu să aprecieze bijuteriile de acolo.

Aşa că daţi buzna, fraţilor, că mai ţine numai până la 
14 Octombrie !Nu aveţi ce pierde!Garantez!

ŞUBEA CLAUDIU

XII A



Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii 
îl  obligă sa facă ce trebuie. Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi,  dar trebuie trăită 
privind înainte.
(Kirkegaard)

Nu trebuie să fii trist că n-ai fost  remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil. (Confucius)

Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate. 
(Jack Penn)

Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar  nimeni nu se vaită că nu are logică.
(La Rochefoucault)

Dacă ceea ce ai de făcut pare simplu, înseamnă că nu ai aflat înca totul. (Donald Westlake)

Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare. (Tudor Musatescu)

Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont. (Konrad Adenauer)

Dacă găseşti un drum fără obstacole,  probabil că drumul acela nu duce  nicăieri. (J.F.Kennedy)

Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată  doar că există lumină în apropiere. (Gary Sinise)

Oamenii eficienţi sunt cei mai mari leneşi, dar sunt nişte leneşi inteligenţi. (David Dunham)

Cea mai înverşunata luptă este cu tine însuţi. Te afli în ambele tabere. (Voltaire)

În viaţă nu e suficient că ai ales drumul  cel bun. Dacă nu mergi repede înainte, te calcă în 
picioare cei care vin din  urmă. (Will Rogers)

Mulţi indivizi din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la vâsle dar stau cu spatele la viitor.
(Henry Coanda)

Să fii liber nu înseamnă sa faci tot ce  vrei, ci să ştii că poţi să vrei. (Jean Paul Sartre)

Înţeleptul nu spune ce ştie, iar prostul nu ştie ce spune. (proverb turc)

Moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea. (Gabriel Garcia Marques)

Când vezi că ai aceeaşi părere cu  majoritatea e bine să mai reflectezi o dată. (Mark Twain)

Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei. (Isaac Asimov)

A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru. (La intrarea in Univ. Uppsala)

Nimic nu este mai scump decât ceea ce primeşti pe gratis. (proverb japonez)

VORBE  PLINE  DE … TÂLC !!!
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B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucuresti
Telefon secretariat – 345.09.20



Colectivul de redacţie

1. FILIP SERGIU
clasa a XI-a C

2. MARIA GABRIEL
clasa a XI-a C

3. CHIŢU ELENA 
clasa a XI-a A

4. COJOCARIU SABRINA 
clasa a XI-a A

5. DOBROTĂ ELISABETA
clasa a XII-a A

6. ŞUBEA CLAUDIU 
clasa a XII-a A
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