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*Este obligatorie completarea câmpurilor marcate cu asterisc!

Formular de participare la concurs

Ca urmare a citirii informării, autorizez prelucrarea datelor personale pentru scopurile indicate mai sus, în conformitate cu Decretul de Lege nr. 196/2003

Data     * Semnătura lizibilă

Materialele/proiectele care se transmit prin poștă/curierat sau se depun personal trebuie să ajungă până pe 30 iunie 2014 la una din următoarele adrese ale Enel:
Centrul de Coordonare PlayEnergy Banat: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65 – 71, cod poștal 310169, județul Arad, Departament Comunicare;

Centrul de Coordonare PlayEnergy Dobrogea: Constanța, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, cod poștal 900587, județul Constanța, Departament Comunicare; 
Centrul de Coordonare PlayEnergy Muntenia Sud: București, B-dul Ion Mihalache, nr. 41 – 43, corp A, sector 1, Departament Comunicare.

* TIP DE ŞCOALĂ:  ■ PUBLICĂ ■ PARTICULARĂ

* NUMELE ŞCOLII

* STRADA      * NUMĂR    * COD

* LOCALITATE      * JUDEŢ/SECTOR

* TELEFON       * FAX     

* E-MAIL

* PRENUMELE ŞI NUMELE DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR AL ŞCOLII/LICEULUI

* PRENUMELE ŞI NUMELE   

* TELEFON       * FAX

* E-MAIL (ADRESA ELECTRONICĂ PERSONALĂ)

* MATERIA PREDATĂ    

* CICLUL ŞCOLAR UNDE SE PREDĂ  ŞI CLASA COORDONATĂ:              

  ■ GIMNAZIU          ■ LICEU

* TITLUL PROIECTULUI CU CARE SE PARTICIPĂ LA CONCURS 

* SECȚIUNEA PROIECTULUI VOSTRU: ■ 1. Inteligență ■ 2. Muncă ■ 3. Dezvoltare ■ 4. Inovație ■ 5. Comunicare și creativitate

INFORMAŢII REFERITOARE LA ŞCOALĂ

INFORMAŢII REFERITOARE LA PROFESORUL COORDONATOR



Voi sunteți protagoniștii: întrucât anul acesta, în cadrul proiectului ludico-educativ PlayEnergy, în centrul atenției se află persoana 
care, pentru a pune în mișcare lumea din jurul său, folosește cu inteligență energia electrică.
PlayEnergy 2014 lansează o nouă şi incitantă provocare: trebuie să găsiți un mod original pentru a explora universul acestei 
importante resurse – energia -  și, mai ales, trebuie să puneți pe hârtie cât mai multe idei pentru a contura numeroasele sale  
aspecte. Aprindeți “beculețul” și observați lucrurile din jurul vostru! Energia electrică este pretutindeni un bun prețios, atât 
acolo unde ea există  cât și în zonele unde încă lipsește. Această nouă ediție a concursului vă invită să nu vă limitați la prezent, 
ci să încercaţi să priviți spre viitor pentru a descoperi că energia înseamnă știință, inovație continuă, proiecţie, profesii diverse ce 
gravitează în jurul resurselor energetice, ce le explorează și le adaptează exigențelor cotidiene.

O călătorie în universul energiei 

Itinerar
Tema acestui an este “O călătorie în universul energiei”. Dar unde ne poate purta energia?

acasă și la școală, pentru a cunoaşte energia din prismă 
ştiinţifică, pentru a descoperi tehnologii eficiente și 
comportamente corecte privind eficienţa energetică;

afară, pentru a putea vedea exact câte lucruri se pot face 
pentru a transforma orașul/satul nostru într-o localitate 
smart;

în sânul naturii , pentru a avea apoi o idee clară despre 
cum ia naștere energia, cum este ea transformată și apoi 
transportată până la noi, consumatorii;

la serviciu, pentru a înțelege mai bine de câtă energie/
forță e nevoie în diverse meserii și, invers, pentru a 
cunoaște profesiile din domeniul energiei, de la cele 
tradiționale până la cele nou apărute;

în domeniul transporturilor, pentru a urca la bordul unui 
autovehicul inteligent, care nu poluează, precum AirPod, 
mașina inventată de inginerul francez Guy Negre, ce 
folosește drept combustibil aerul comprimat: deci este fără 
emisii de carbon;

cu ajutorul energiei puteți face o incursiune  în lumea 
comunicării, navigând între calculator, multimedialitate, 
motoare de căutare, digital devide (graniță imaginară care 
desparte lumea computerizată de cea necomputerizată), 
rețele și tot ceea ce înseamnă a fi mereu conectat;

puteți face o incursiune  în lumea artei, și puteți dedica 
proiectul vostru raportului dintre energie și un concert, un 
festival, un spectacol de operă, instalații artistice, arhitectură 
(consum energetic, energia care eliberează inspirația etc);

în România, în Europa și în lume, pentru a înțelege 
cum reușește energia să susțină dezvoltarea industrială, 
economică și socială;

acolo unde încă nu există electricitate, pentru a cunoaște 
soluțiile concrete şi programele internaționale pentru o 
dezvoltare durabilă;

în viitor, un viitor în care v-ar plăcea să trăiți, să creșteți, să 
vă realizați visele, în care energia  electrică este un bun al 
nostru, al  tuturor şi, drept urmare, este şi responsabilitatea 
fiecăruia dintre noi.



PlayEnergy: trei domenii la alegere

Construiţi  proiectul vostru pornind 
de la unul dintre cele trei domenii 
mari și tinând cont de faptul că 
energia presupune:

1. Inteligență
2. Muncă
3. Dezvoltare
4. Inovație
5. Comunicare și creativitate

Pe site-ul concursului, 
playenergy.enel.com, 
și în kitul gratuit PlayEnergy 
veți găsi instrumente  
practice, sugestii de proiecte 
și slide-uri cu informații 
adaptate particularităților 
de vârstă ale elevilor.

Explorare, proiectare, inovație, 
în sectorul energiei electrice: 
acestea sunt domeniile de anul 
acesta! Punctul de plecare: 
realitatea în care trăiți.
Unde este linia de sosire? Departe, 
foarte departe, acolo unde vă duce 
energia: de acasă la școală, din 
cartier pe străzile localității voastre, 
prin România, Europa, traversând 
lumea în lung și lat și aterizând 
în viitor.



1. Inteligență
Casa viitorului, școala cu eficiență energetică, 
mobilitatea electrică, orașul inteligent (smart 
city), sunt toate elemente inovatoare care au dus  
la o adevărată revoluție energetică ce schimbă 
considerabil existenţa noastră cotidiană . Efectele 
acestei schimbări, desigur în bine, pot fi întâlnite în 
gesturile noastre simple: când ne deplasăm, când 
gătim, când ne încălzim și când aprindem lumina.
Descoperiți aceste „îmbunătățiri” și gândiți-vă 
la diverse forme creative pentru a le prezenta în 
proiectul vostru și mai ales pentru a le moderniza 
la rândul vostru. Împărțiți-vă în grupe de 5 elevi 
și fiecare grupă poate lucra la un proiect diferit 
care să aplice potențialitățile tehnice ale energiei 
electrice în activitățile noastre zilnice, subliniind 
cum energia ne-a făcut viața „mai inteligentă”, mai 
comodă și sustenabilă. Împărtășiți-ne din trucurile 
voastre pentru reducerea emisiilor de CO2!

2. Muncă
Numeroși oameni își câștigă pâinea de zi cu zi grație energiei electrice: unii contribuie prin profesia lor la 
producerea energiei electrice, alții la transformarea ei și mulți se ocupă de eficiența energetică. Profesiile 
din domeniul  energiei sunt diversificate: light designer-ul, de exemplu, este cel care proiectează  
sisteme inteligente pentru  iluminarea unui oraş întreg creând astfel o atmosferă primitoare dar şi 
sigură prin intermediul luminii; un energy manager este un director “mai special”  ce spune stop risipei 
de energie, recomandând comportamente corecte și implementarea efectivă a Planului național de 
creștere a eficienței energetice. În momentul de față, intensitatea energetică în țara noastră este de 
aproape patru ori mai mare decât media Uniunii Europene, calculată la rata de schimb. Intensitatea 
energetică este un indicator care arată raportul dintre consumul total de energie și produsul intern 
brut, în funcție de aceasta putându-se determina consumul total de resurse primare. România are unul 
dintre cele mai ridicate grade de intensitate energetică din Europa, ceea ce înseamnă, între altele, că 
produce la costuri ridicate și consumă ineficient energia, sau o risipește. O funcție vitală dețin în acest 
sens alţi “profesionişti” din domeniul energiei, precum inginerul proiectant și arhitectul caselor viitorului: 
ei proiectează locuințe în care, grație domeniului domoticii, totul se comandă de la distanță. La fel de 
important este rolul de electrician; mult mai familiar nouă, el știe cum să intervină pentru a pune în 
funcțiune aparatele de uz casnic sau instalațiile electrice.
Anul acesta, vă puteți ocupa de unul dintre aceste “joburi” sau vă puteți dedica uneia (sau mai multor) 
dintre acele profesii tradiționale care aparent n-are (n-au) nicio legătură cu electricitatea dar care, 
mulțumită noilor modalități de aplicare a energiei în diversele faze de producție, a (au) luat avânt și a 
(au) devenit un proiect de anvergură, inovator. Țineți cont de aceste sfaturi, informați-vă pe internet 
despre aceste profesii și încercați să inventați voi înșivă o profesie nouă, de viitor!

Energia 
înseamnă:



3. Dezvoltare
Energia este “fundamentală pentru toți. 
Este firul care unește creșterea economică 
de echitatea socială și protecția mediului 
înconjurător”. Așa cum spune Secretarul 
General ONU, Ban Ki-moon, energia electrică 
este un factor important în raportul eficacitatea 
economică - echilibrul ecologic al planetei 
noastre. Nu întâmplător, tema Expoziției 
Universale (EXPO), care se va organiza la 
Milano, în perioada 1 mai - 31 octombrie 
2015, va fi alimentația (inclusiv alimentația 
energetică) pe Terra.
Explorați frontierele energiei, plecând de la 
România, trecând prin Europa, extinzându-vă 
la restul lumii și acordând o atenție deosebită 
țărilor în care energia încă nu e la îndemâna 
tuturor! Povestiți-ne despre cum energia a 
condiționat dezvoltarea socială, a adus în 
prim plan probleme precum alterarea calității 
mediului înconjurător, alimentația, medicina! 
Vă invităm să participați la concurs cu un 
proiect care să exprime potențialul acestei 
prețioase resurse!

5. Comunicare 
și creativitate
Peste tot, în jurul nostru și înăuntrul nostru, există energie. 
Energia este sursa tuturor elementelor expresive și 
proceselor creative, putând lua forme neașteptate. Este 
comunicare: grație ei informațiile și cunoștințele circulă 
cu o viteză mai mare în întreaga lume, având un impact 
puternic asupra vieții cotidiene. Încercați să vedeți în ce 
măsură energia electrică a modificat modul nostru de 
a comunica și a “consuma” informaţii ! Proiectul vostru 
poate consta în inventarea unei aplicații despre energie 
sau în expunerea unor soluții inovatoare de comunicare cu 
ajutorul energiei. Energia este și creativitate. Mulți artiști 
s-au ispirat din electricitate și au încercat să-i surprindă 
esența și să o transpună în artă apelând la tehnici diverse. 
Aveți oportunitatea să demonstrați că și voi sunteți creativi! 
Puteți imagina o operă de artă, în  Design, în arhitectură  
sau în arte precum teatrul, muzica, care să vorbească 
despre energie sau care să implice un mod deosebit de 
folosire a ei! Remodelați și voi energia după bunul plac! 

În realizarea proiectelor voastre, vă puteți inspira 
din informaţiile şi din activităţile sugerate în Ghidul 
PlayEnergy pentru profesor sau din materialul 
didactic pentru elevi.

4. Inovație
Energia permite inovația digitală și 
experimentarea, creează condiții favorabile 
desfășurării activităților de cercetare-
dezvoltare în tehnologiile spațiale, propune 
noi cercetări și aplicații energetice în diferite 
domenii, mai puțin explorate până acum. 
De-a lungul timpului, pentru a se ajunge la 
marile descoperiri științifice a fost folosită 
multă energie, fie în faza de proiectare, fie 
când se realizau testele, fie când se probau 
și verificau potențialele evoluții. De altfel, 
inovația presupune o energie ce tinde 
către viitor și către construirea a ceva ce azi 
există doar ca idee dar care de mâine poate 
deveni realitate. În prezentările voastre în  
power  point, în  filmuleţele pe care ni le veți 
trimite (de  maxim  8  minute), în statisticile 
și mini  reportajele  voastre despre  o  sursă  
de  energie  sau  mai  multe,  despre un 
experiment energetic sau mai multe, puteți 
da frâu liber imaginației!





Regulament

Premiile acestui an

Concursul prevede două categorii de participanți: școlile de gimnaziu și liceele. Nu pot participa 
școlile primare! În ceea ce privește aria geografică, se pot înscrie la concurs școlile de gimnaziu și 
liceele din București și din cele 10 județe în care este prezentă compania Enel. Aceste 10 județe, 
în ordinea zonelor din care fac parte ,sunt: pentru zona Banat - Arad, Caraș Severin, Hunedoara, 
Timiș; pentru zona Dobrogea - Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea;pentru zona Muntenia Sud - 
Giurgiu, Ilfov. Acestora, aşa cum este  menționat mai sus, li se adaugă școlile gimnaziale și liceele 
din Bucureşti. Pentru a participa la concurs, trebuie să formați și coordonați o echipă compusă din 
maxim 5 elevi, din același ciclu de învățământ (gimnaziu sau liceu) care pot fi colegi de clasă sau 
nu. Dacă Dvs. considerați că un elev dintr-o clasă completează în mod fericit aptitudinile și talentele 
unui grup, este la latitudinea fiecărui profesor în parte. Rețineți însă că grupul poate fi format din 
maxim 5 elevi aflați sub îndrumarea unui singur cadru didactic. Dacă dorește să participe un al 
doilea, al treilea cadru didactic din aceeași școală, poate forma/coordona un alt grup de 5 elevi și 
transmite un alt proiect. Proiectele trebuie să fie însoțite obligatoriu de formularul de participare 
completat și semnat, precum și de o scurtă prezentare a proiectului (maxim o pagină). Proiectele 
pot fi virtuale sau fizice. Adică are aceleași șanse de câștig un blog ca și un desen.
Câteva caracteristici care trebuie luate în considerare în funcție de forma proiectului sunt:
1. blog-urile, site-urile create trebuie găzduite pe un server care să asigure o valabilitate de cel 

puțin 6 luni. În cazul în care serverul oferă o găzduire temporară care expiră înainte de data 
jurizării, acel blog/site nu va putea fi jurizat, fiind inaccesibil în momentul jurizării;

2. atenție mare la plagiat! Plagiatul reprezintă un furt intelectual care nu se tolerează! 
Indiferent de sursa de inspirație (carte, afiș, enciclopedie virtuală) aceasta trebuie 
menționată ca atare;

3. filmulețele cu activități/videoclipurile pot avea o durată de maxim 8 minute și să fie 
imprimate cu ajutorul unor programe uzuale, pentru ca indiferent de calculatorul utilizat 
pentru deschiderea acestora, ele să poată rula în condiții optime;

4. desenele/posterele realizate în creion, tempera, etc. pot fi fotografiate pe parcursul 
realizării lor și la final, pozele fiind trimise pe e-mail către coordonatoarea din zona de care 
aparțineți. Desenele originale nu se trimit ca atare;

5. machetele nu se trimit în original. Spațiile de depozitare sunt extrem de limitate, de aceea 
nu pot fi trimise, indiferent de forma, dimensiunea sau tema acestora. Se procedează ca și în 
cazul desenelor, pot fi fotografiate pe parcursul realizării lor și la final, pozele fiind trimise pe 
e-mail către coordonatoarea din zona de care aparțineți.

Un juriu specializat va ține cont de idee dar și de realizarea artistică și practică. Puteți introduce 
în realizarea proiectelor dumneavoastră (în prezentarea ppt etc) fotografii, e-mail-uri din timpul 
schimbului de experiență cu alte școli PlayEnergy din lume (parteneriate, Twinning projects etc.).
Vor avea loc: o selecție regională și una națională! Dintre toate proiectele trimise până la data 
limită (30 iunie 2014), un juriu format din experți îi va selecta, pentru fiecare regiune (Muntenia 
Sud, Banat, Dobrogea), pe primii trei clasați pentru fiecare ciclu de învățământ (3 proiecte 
pentru gimnaziu, 3 proiecte pentru liceu), în baza criteriilor de relevanță tematică, creativitate și 
originalitate. Juriul regional va putea, de asemenea, să acorde mențiuni speciale ce vor permite 
accesul la selecția la nivel național. 
Într-o a doua etapă, dintre toate proiectele selectate de juriul regional, juriul național va desemna, 
conform acelorași criterii, primii trei clasați din fiecare ciclu de învățământ.
Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei mari festivități PlayEnergy!

Selecţia naţională
Locul 1
Elevii de gimnaziu: un telescop şcolar  
Profesorul coordonator: o tabletă 
Elevii de liceu și profesorul coordonator: o mini-excursie 
la Roma şi participarea la festivitatea de premiere 
a câştigătorilor din toată lumea
Şcoala/Liceul:   6.000 Ron pentru dotarea unui laborator al 
şcolii

Locul 2
Elevii de gimnaziu: un joc de perspicacitate adaptat vârstei 
Elevii de liceu: un joc de perspicacitate adaptat vârstei   
Profesorul: o tabletă 
Şcoala / Liceul: 4.000 Ron pentru dotarea unui laborator al 
şcolii

Locul 3
Elevii de gimnaziu: un joc de imaginaţie  
Elevii de liceu:  o enciclopedie interesantă 
Profesor: un e-book reader
Şcoala / Liceul:   2.500 Ron pentru dotarea unui laborator 
al şcolii

Selecţia regională
Şcoala/Liceul care se clasifică pe primul loc îşi adjudecă  o cameră video iar locurile doi şi trei o enciclopedie ştiinţifică pentru laboratorul şcolii.





Enel  România,  în  parteneriat  cu  Ministerul  Educaţiei Naţionale,  a  lansat  ediţia  2014  
a  programului  „PlayEnergy”  în  România,  o  inițiativă educaţională  ce a luat naștere acum 11 ani și vizează  

informarea  și  conștientizarea tinerei  generaţii  cu  privire  la  domeniul  complex al energiei.

PlayEnergy vă așteaptă:

Sperăm că elevii dumneavoastră se vor număra printre 
clasele care participă şi anul acesta la PlayEnergy! 

Vă amintim că proiectul/proiectele trebuie trimise, 
până pe 30 iunie 2014, prin poştă, la adresele:

Centrul de Coordonare PlayEnergy
Bulevardul Ion Mihalache nr.41/43, corp A, sector 1, Bucureşti

 (pentru proiectele din Bucureşti/Ilfov/Giurgiu), 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 65/71, cod poștal 310169, 

Arad (pentru zona Banat), respectiv Str. Nicolae Iorga, nr. 89A, 
cod poștal 900587, Constanţa (pentru proiectele din zona Dobrogea).

Proiectele în format electronic 
(prezentări în power point, filmulețe, etc.) 

pot fi trimise pe e-mail la adresele de e-mail 
vnita@lafabbricaedu.eu 

(pentru profesorii din Bucureşti/Ilfov/Giurgiu - către prof. Veronica Niță),  
crus@lafabbricaedu.eu 

(pentru profesorii din Banat - către prof. Carmen Rus) 
şi adoicescu@lafabbricaedu.eu 

(pentru profesorii din Dobrogea - către prof. Angela Doicescu). 
Pentru informații suplimentare puteți scrie un e-mail 

coordonatoarei PlayEnergy din zona dumneavoastră, puteți trimite
 un fax la 037 287 33 42 sau puteți scrie la adresa 

de e-mail playenergy.ro@enel.com. De asemenea, puteți consulta 
site-ul concursului  playenergy.enel.com.


