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„Timp şi spaţiu” este o publicaţie trimestrială, cu apariţie în lunile martie, iunie, septembrie şi 

decembrie, care are ca obiectiv major crearea unui spaţiu de manifestare a creativităţii elevilor 

care au iniţiat cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”, a profesorilor şi elevilor 

Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” care vor să devină colaboratori ai cercului, dar şi un 

spaţiu pentru diseminarea exemplelor de bună practică prin activităţile organizate pe parcursul 

anului şcolar.  
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 REŢETA NUMĂRULUI  

 RECOMANDAREA REVISTEI 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 

DE CE NU A INTRAT ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

ÎN ANUL 1914? 

Wu Jie Long Andrei 

clasa a X-a G 

 

Deşi legată de Puterile Centrale, la care aderase deoarece considera că doar Germania era 

capabilă să asigure echilibrul de putere în sud-estul Europei în faţa Imperiului Rus, România s-a 

aflat în mijlocul unor presiuni puternice, din partea ambelor coaliţii, la începutul Primului Război 

Mondial. Ca urmare, avea la dispoziţie trei soluţii: păstra cursul politicii sale externe şi se 

conforma deciziilor aliaţilor, schimba orientarea externă şi adera la Tripla Înţelegere luptând 

împotriva foştilor aliaţi sau rămânea în afara conflictului.   

În conformitate cu termenii alianţei din 1883, România era obligată să intre în război numai 

dacă aliatul austro-ungar era atacat. Când a izbucnit războiul, România a considerat că Austria a 

fost statul care a declanşat războiul şi, prin urmare, Bucureştiul nu era obligat să se alăture 

efortului de război al aliatului său. La 3 august 1914, în cadrul Consiliului de Coroană desfășurat 

la Sinaia, au fost exprimate trei poziții: cea a regelui Carol I, care era pentru intrarea în război de 

partea Puterilor Centrale; cea a conservatorilor, care erau pentru neutralitate; cea a guvernului 

liberal, care dorea expectativa armată, păstrând astfel deschise toate opţiunile. 

România s-a aflat în perioada neutralităţii sub un permanent asediu diplomatic al Vienei, 

Berlinului, Petrogradului, Parisului şi Londrei, fiecare venind cu argumente de natură politică, 

militară sau economică. S-au purtat tratative, iar România şi-a negociat cu grijă condiţiile pentru 

intrarea în război de partea Aliaţilor. A trebuit să țină cont de complexitatea situației în vederea 

asigurării suveranității şi integrității statului, pentru a pregăti condițiile desăvârșirii unirii. Astfel, 

Bucureştiul cerea recunoaşterea drepturilor României asupra teritoriului Transilvaniei, care 

fusese încorporat în Regatul Ungariei în 1867. Tratativele cu Antanta au durat. Cauza principală 

a întârzierii intrării în război a României a fost neîncrederea liderilor politici și militari români în 

Rusia. Istoricii afirmă că Rusia a întârziat aprobarea cererilor României, deoarece se temea că va 

fi pusă în discuție și situația teritoriului Basarabiei. România avea nevoie de garanții ferme 

pentru existența statului, independența sa și pentru realizarea unirii. La 1 octombrie 1914 a murit 

regele Carol I, urmând la tron Ferdinand I. Opinia publică era favorabilă intrării în război de 

partea Antantei. Puțini au fost pentru  intrarea în război de partea Puterilor Centrale. Regele 

Ferdinand I, deşi era de origine germană, va accepta intrarea în război alături de Antanta.  

În august 1916, România primeşte un ultimatum şi trebuie să decidă dacă doreşte să se 

alăture Antantei „acum ori niciodată”. Sub presiunea cererii ultimative, guvernul român acceptă 

să intre în război de partea Antantei, deşi situaţia de pe fronturile de luptă nu era dintre cele mai 

bune. Se consideră că România a intrat în luptă într-un moment nefavorabil. În prezent, o serie 

de istorici apreciază că, dacă ar fi intrat în 1914, Austro-Ungaria era incapabilă să apere frontiera 

de pe Carpaţi, iar românii ar fi găsit toate drumurile libere în calea lor.  

Bibliografie: 

Otu, Petre, România în Primul Război Mondial: Neutralitatea 1914-1916, Editura Litera, 

Bucureşti, 2017. 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Intrarea_Rom%C3%A2niei_%C3%AEn_Primul_R%C4%83zboi

_Mondial 
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CONCURS „ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” 

 

Cercul de istorie-geografie „Valahia” a organizat sărbătorirea Zilei Armatei Române, pe 

data de 25 octombrie 2017, printr-un concurs de referate, la care au participat 49 de elevi din 

clasele a X-a B, a X-a D, a XI-a D, a XII-a B, a XII-a C. 

Într-o atmosferă festivă, pe ritmurile melodiei „Treceți batalioane române Carpații”, elevii 

au citit referatele cu tema „România în Primul Război Mondial”. 

Din juriu au făcut parte prof. Simina Andora-Evelina, consilierul educativ, prof. Nedelea 

Nicoleta-Doina, coordonatorul cercului „Valahia” și elevele Chirilă Clara și Bîrsan Mădălina din 

clasa a XII-a B, membre ale cercului. 

 

 

Premiile au fost obţinute de următorii elevi: 

PREMIUL I - Miu Raluca din clasa a XI-a D; 

PREMIUL II - Grigorescu Andra din clasa a XI-a D și Mirică Steluța din clasa a X-a B; 

PREMIUL III - Nedeluș Cristina și Szabo Raluca din clasa a XI-a D; 

MENȚIUNE - Budică Alexandru și Carpus Gabriela din clasa a XI-a D. 

Următoarele lucrări vă pot convinge că dorinţa de participare la concursuri a elevilor 

Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” este reală şi ne bucură foarte mult. 
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GRIGORESCU ANDRA  

clasa a XI-a D 
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MIRICĂ STELUȚA 

clasa a X-a B 
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Nedeluș Cristina 

clasa a XI-a D 
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Szabo Raluca 

clasa a XI-a D 
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Budică Alexandru 

clasa a XI-a D 
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CHIRIŢĂ ADRIAN 

clasa a X-a D 
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CIUFU VALENTINA 

clasa a XI-a D 
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UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA 

Ahmed Petre-Marian 

Clasa a X-a G 

 

Lupta pentru unirea Transilvaniei şi Banatului cu România a intrat în faza finală în toamna 

anului 1918. Astfel, la Budapesta, pentru coordonarea luptei de realizare a idealului unirii s-a 

constituit Consiliul Naţional Român Central, care cuprindea 6 reprezentanţi ai Partidului 

Naţional Român şi 6 reprezentanţi ai Partidului Social Democrat. 

La 9/22 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central a anunţat guvernul maghiar că 

românii preluau pe deplin puterea în Transilvania. Au urmat tratative între o delegaţie 

românească şi una maghiară, dar oferta autorităţilor maghiare fiind dezamăgitoare, tratativele au 

eşuat. 

Consiliul Naţional Român Central a convocat o consfătuire, în urma căreia s-a hotărât că 

era necesară întrunirea unei adunări naţionale care să decidă soarta românilor. Marea Adunare 

Naţională a fost organizată la Alba-Iulia, la data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918. Oraşul a 

fost ales în amintirea unirii săvârşite de Mihai Viteazul, care la 1 noiembrie 1599 intra în capitala 

Transilvaniei. 

Consiliile naţionale româneşti au desemnat delegaţi la adunare, pe baza votului universal, 

delegaţi care au primit mandate ce prevedeau ca adunarea de la Alba Iulia să decidă unirea 

Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Regatul României. 

Au luat parte la acest eveniment deosebit 1228 de delegaţi aleşi şi peste 100 000 de oameni 

veniţi din toate zonele Transilvaniei. Adunarea a fost deschisă de Gheorghe Pop de Băseşti, iar 

cuvântul festiv a fost rostit de Vasile Goldiş. A fost supus apoi spre aprobare proiectul de 

rezoluţie elaborat de Consiliul Naţional Român Central, care cuprindea 9 puncte, între care cel 

mai important era cel referitor la decretarea unirii românilor din Transilvania, Banat, Crişana, 

Maramureş şi a teritoriilor locuite de ei cu România.  

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia nu s-a limitat doar la adoptarea unirii, ci a 

conturat şi bazele pe care trebuia să se realizeze: drepturi şi libertăţi democratice; vot universal 

pentru ambele sexe; reformă agrară radicală; deplina libertate naţională şi confesională a 

minorităţilor din Transilvania etc. S-a hotărât crearea Marelui Sfat Naţional, ca organ legislativ şi 

Consiliului Dirigent, ca organ executiv. 

Bibliografie: 

Otu, Petre, România în Primul Război Mondial: Marea Unire 1918, Editura Litera, Bucureşti, 

2017. 

 

 

MAREA UNIRE 

Dinu Maria-Alexandra 

Clasa a X-a G 

 

Marea Unire reprezintă procesul în urma căruia provinciile istorice locuite de români s-au 

unit, în anul 1918, în cuprinsul aceluiaşi stat naţional, numit România.  

Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României a dus la constituirea 

României Mari. Acesta este scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea 

Antantei, fiind favorizat de o serie de factori istorici, precum acţiunea politică decisivă a elitelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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din Regatul României în conjunctura favorabilă de la sfârşitul Primului Război Mondial, 

prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar şi a Imperiului Rus, afirmarea principiului autodeterminării. 

Marea Unire este strâns legată de personalităţile regelui Ferdinand I, reginei Maria, dar şi a 

omului politic Ionel Brătianu. Recunoaşterea diplomatică a actului unirii a solicitat eforturi 

intense pe parcursul următorilor ani.  

Noua întindere a statutului şi noua structură socio-economică au produs schimbări 

fundamentale. Din cele două partide mari ale Vechiului Regat a supravieţuit doar Partidul 

Naţional Liberal, căruia, în perioada interbelică, i s-a opus Partidul Naţional Ţărănesc, condus 

de Iuliu Maniu. Viaţa culturală a cunoscut o perioadă de efervescenţă fără precedent, manifestată 

în artă şi ştiinţă. Din câştigurile teritoriale ale anului 1918, doar Transilvania a rămas României 

după cel de-al Doilea Război Mondial. Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţei au fost încorporate 

U.R.S.S., iar Cadrilaterul a rămas Bulgariei. 

Bibliografie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire 

 

 

 

 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

GHID PENTRU O ZI 

Năstase Tania 

Dragomir Amalia 

Clasa a X-a E 

 

La sfârşitul anului şcolar trecut, când eram în primul nostru an de liceu, fiind o clasă 

cu specializare în turism, am desfăşurat o activitate despre obiectivele turistice din zona 

judeţului Vâlcea, împreună cu doamna dirigintă, prof. Ureche Roxana. 

Pentru stabilirea temei prezentării PowerPoint pe care trebuia să o realizăm şi să o 

prezentăm în cadrul activităţii din postura de ghizi, fiecare elev a ales un bilet pe care se 

afla numele obiectivului turistic. 

Noi am luat în serios acest proiect şi am pus în mişcare ideile, informaţiile şi 

creativitatea, pentru a face proiecte reuşite şi, bineînţeles, pentru a lua note bune. 

În ziua stabilită pentru desfăşurarea activităţii am avut emoţii. Chiar mari... Ne era 

teamă să nu ne încurcăm în idei, să nu greşim, mai ales când am văzut că avem şi juriu 

care ne acordă note. 

Pentru că în prezentare trebuia să îmbinăm cunoştinţe geografice, istorice şi turistice, 

juriul a fost format din doamna profesoară de geografie Ticulescu Despina, directorul 

adjunct al colegiului, doamna profesoară Simina Andora şi doamna profesoară de istorie 

Nedelea Nicoleta. 

Unii dintre colegi au încercat să îşi învingă teama de a vorbi în faţa unui juriu sau în 

faţa colegilor de clasă. 

La sfârşit ne-am dat seama că toţi am trecut peste emoţii, peste temeri, reuşind să 

desfăşurăm o activitate frumoasă, plină de informaţii noi, care să ne pregătească pentru 

profesia care am ales-o atunci când ne-am înscris la Colegiul Tehnologic „Grigore 

Cerchez” și să ne ajute să descoperim obiectivele turistice din România. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Rus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autodeterminare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_%C8%9A%C4%83r%C4%83nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Maniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI 

Stoica Ionela 

Tănăsescu Nineta 

Clasa a XI-a B 

 

Multe din tradiţiile noastre se pierd sau se amestecă cu tradiţii din alte ţări. Oricât de 

frumoase ar fi colindele englezeşti, este bine să cunoaştem şi vechiile tradiții românești. 

Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, iar copiii 

așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care merg la 

colindat, primind în schimb daruri. La creștini se obişnuieşte ca în Ajunul Crăciunului, dar şi în 

ziua de Crăciun, oamenii să meargă la biserică, după care să ia masa în familie, în mijlocul celor 

dragi. 

Tot în ziua Ajunului încep şi colindătorii să meargă pe la casele oamenilor, de dimineaţă  

copiii cei mai mici, după prânz şcolarii, iar spre seară tinerii. Încep de la cei mai importanţi 

oameni ai comunităţii, preotul şi învăţătorul, apoi urmează rudele şi familiile cu fete de măritat. 

Colindele sunt cântece tradiționale românești, care se cântă în perioada Crăciunului şi 

Anului Nou. În vremurile precreștine, ritualul era zgomotos, dura mai multe zile, iar festivitățile 

cuprindeau ofrande vegetale și animale, mese comune, dansuri și reprezentații dramatice. Toate 

acestea se desfășurau primăvara sau toamna. După mutarea Anului Nou la 1 ianuarie, în 

vecinătatea Crăciunului, aceste ritualuri au fost serbate numai în vremea celor două sărbători 

creștine. 

Mircea Eliade în Istoria credințelor și ideilor religioase descrie ritualul: 

„Ritualul se desfășoară de obicei începând din Ajunul Crăciunului (24 decembrie), până 

dimineața zilei următoare. Grupul de șase până la treizeci de tineri (colindători) aleg un vătaf, 

care cunoaște obiceiurile tradiționale și vreme de patruzeci sau optsprezece zile ei se adună de 

patru, cinci ori pe săptămână, într-o casă anumită, ca să primească instrucția necesară. În 

seara zilei de 24 decembrie, îmbrăcați în straie noi şi împodobiți cu flori și zurgălăi, 

colindătorii fac urări mai întâi la casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat. Chiuie pe 

străzi, cântă din trompete și bat darabana, pentru ca larma făcută să alunge duhurile rele și să-i 

vestească pe gospodari de sosirea lor. Ei cântă prima colindă la fereastră și după ce au primit 

învoirea celor ai casei, intră în casă și își continuă repertoriul.” 

O tradiție importantă asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă şi împodobirea bradului 

de Crăciun. Se spune despre brad că este un pom al vieții, datorită faptului că el rămâne verde tot 

timpul.  

Se bănuiește că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la popoarele germanice, 

iar cu timpul acest obicei a intrat și în tradiția creștină. La început, bradul era împodobit cu 

fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, s-a trecut la împodobirea acestuia cu globulețe de 

sticlă, beteală, bomboane de ciocolată sau instalații luminoase. 

 
  
 

Bibliografie: 

http://traditii-superstitii.ro/traditia-si-semnificatia-bradului-de-craciun/ 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Colind 

 

Decoraţiunile sunt realizate de Andrei Adriana, clasa a XI-a B 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

CONCURS DE ESEURI „MAREA NEAGRĂ-MAREA NOASTRĂ” 

 

Cercul „Valahia” a sărbătorit Ziua Internațională a Mării Negre, pe data de 31 octombrie 

2017, prin organizarea concursului de eseuri „Marea Neagră-marea noastră”. 

La concurs au participat 52 de elevi din clasele a X-a D, a X-a G, a XI-a B, a XI-a D, a 

XII-a A, a XII-a B, a XII-a C și a XII-a F. 

Juriul a fost format din prof. Nedelea Nicoleta-Doina și elevii Cușcă Alina, Stan Ioana, 

Arapu Gabriel, Marin Daniel din clasa a XII-a F. 

Premiile obţinute au fost: 

PREMIUL I - Haliandrou Eleni din clasa a XII-a B și Didaie Beatrice din clasa a XI-a B. 

PREMIUL II - Dobre Beatrice și Petcu Gabriel din clasa a X-a D. 

PREMIUL III - Mărunțelu Mirela din clasa a XII-a B și Crăciun Denisa din clasa a XI-a B. 

MENŢIUNE - Mihai Silvia din clasa a XII-a C și Beloiu Mihaela din clasa a XII-a B. 

Vă invităm să citiţi câteva dintre lucrările participante la concurs. 

 

 

Bilibicescu Daniela 

clasa a XI-a D 
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Mărunţelu Mirela 

clasa a XII-a B 
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Stoicescu Andreea 

clasa a XII-a A 
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Preda Laurenţiu 

clasa a XI-a D 
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Mihai Silvia 

clasa a XII-a C 
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 DESTINAȚII TURISTICE 

 

DELTA DUNĂRII 

Apostol Cătălin 

Clasa a X-a D 

 

Unde este Delta Dunării? 

Delta Dunării se află în partea de est a României, la gura de vărsare a Dunării în Marea 

Neagră. Are aproximativ 100 kilometri lungime. Populația este grupată în 15 aşezări rurale și 

două orașe, Tulcea și Sulina.  

După ce faci o călătorie pe apă, ajungi în acest loc frumos. Punctul de plecare pentru o 

aventură în deltă este Tulcea. De aici se poate călători către cele trei brațe ale deltei, Sulina, 

Chilia și Sfântul Gheorghe. În general, navele circulă odată pe zi, de cel puțin șase ori pe 

săptămână, iar o călătorie costă aproximativ 48 de lei. 

Ce trebuie să ştii despre Delta Dunării?  

Delta Dunării găzduiește peste 1 830 specii de plante, peste 2 440 specii de insecte, 133 

specii de pești, 91 specii de moluște, 11 specii de reptile, 10 specii de amfibieni, 320 specii de 

păsări, 44 specii de mamifere, foarte multe dintre acestea fiind declarate specii unice și 

monumente ale naturii. 

Este cel mai nou pământ din România, crescând în fiecare an cu aproximativ 40 de m
2
. 

Este a doua ca mărime în Europa, după delta Volgăi. Deține cea mai bogată faună ornitologică 

din lume, cât și cea mai mare zonă compactă de stuf. 

Printre speciile rare care trăiesc în deltă se numără: pelicanii dalmaţieni, cormoranii mici, 

gâştele cu pieptul roşu, egreta albă etc. 

Încă din anul 1990, Delta Dunării a fost inclusă de UNESCO în circuitul rezervațiilor 

mondiale ale biosferei. 
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Ce poţi vizita în Delta Dunării? 

 

Rezervaţia Roşca-Buhaiova reprezintă un 

complex de lacuri, gârle şi japşe (depresiuni de mică 

adâncime) unde există o mare diversitate de mamifere 

(vidra, nurca, hermelina, bizamul, câinele enot, 

vulpea, mistreţul), păsări (stârci, egrete, lebede, gâşte, 

raţe) şi plante (nufărul alb şi galben, piciorul 

cocoşului, feriga de baltă, rogoz). 

 

Pădurea Letea reprezintă cea mai nordică 

pădure subtropicală din Europa, formată din fâşii 

de pădure numite hasmacuri, dezvoltate printre 

dunele de nisip, unde se găsesc 500 de specii de 

plante şi peste 3000 de specii de animale. 

Vegetaţia este formată din stejarul de luncă, 

stejarul brumăriu, plopul alb, plopul negru, frasinul 

de luncă, părul, teiul alb, ulmul. 

 

 

 

Pădurea Caraorman cuprinde cele mai dezvoltate dune 

de nisip din deltă, cu înălţimi de peste 7 m. Aici se găseşte cel 

mai mare stejar din Delta Dunării, cu o vârstă de 400 ani, o 

înălţime de peste 30 m şi o circumferinţă de 4 m. 

 

 

 

 

Complexul Sacalin-Zătoane este format din 

suprafeţe de apă, grinduri şi plajă litorală, este un 

tărâm nisipos cu zone deşertice răsfirate printre 

porţiuni acoperite cu vegetaţie. Este zona cea mai 

importantă de cuibărit, premigraţie şi migraţie. 

 

 

Rezervaţia Sărăturile-Murighiol este un adevărat 

paradis faunistic, pentru că aici cuibăresc specii ca pescăruşul, 

chira de baltă, raţa cu ciuf, prundăraşul de sărătură, rândunica 

de mare, sitarul de mal, gâsca de zăpadă, piciorongul. 

 

Bibliografie: 

Drumul vechilor cetăţi dobrogene, Asociaţia profesioniştilor de turism din România, septembrie 

2011. 

www.ghiduri-turistice.info 

www.nstravel.ro 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

CE ÎNSEAMNĂ BUCUREŞTIUL PENTRU MINE? 

Grigorescu Andra 

Clasa a XI-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mereu m-au întrebat prietenii de ce sunt atât de fascinată de fiecare dată când ieşim 

prin oraş. Le-am spus că fiecare loc din Bucureşti este special. De la parcurile superbe 

până la clădirile clasice. Şi chiar dacă aş şti oraşul pe de rost, tot nu ar fi de ajuns. Cred că 

tot aş mai avea câte ceva de descoperit. 

Dacă mi-ar spune părinţii mei că vor să ne mutăm din Bucureşti, cu părere de rău     

i-aş anunţa că eu nu plec, eu rămân aici, în locul unde am copilărit. Pentru mine, tot ce este 

frumos, este aici, în Bucureşti! 
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CONCURS DE JURNALISM „BUCUREŞTI, ORAŞUL DIN INIMA MEA” 

 

Ziua Internațională a Zonelor Urbane a fost sărbătorită pe data de 8 noiembrie 2017 de 

cercul „Valahia” prin organizarea concursului de jurnalism „București, orașul din inima mea”. 

Au realizat articole pentru acest concurs 60 de elevi din clasele a X-a B, a X-a C, a X-a D, 

a X-a E, a X-a G și a XI-a B. 

Au acordat note lucrărilor participante prof. Andora-Evelina Simina, prof. Vasilica Stan și 

prof. Nicoleta-Doina Nedelea. 

Premiile au fost obţinute de următorii elevi: 

PREMIUL I - Guță Alina, clasa a X-a E. 

PREMIUL II - Bălțatu Ionuț, Năstase Tania, Petrache Ana și Stroe Diana, clasa a X-a E. 

PREMIUL III - Păsărelu Andreea, clasa a X-a D. 

MENŢIUNE - Vlad Nicoleta, clasa a X-a D.  

Vă invităm să citiţi câteva din articolele înscrise la concurs. 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

SUPRAFAŢA ROMÂNIEI S-A MODIFICAT? 

Constantin Adrian 

Clasa a X-a G 

 

Suprafaţa României a crescut cu 6 kilometri pătraţi, ajungând la 238 397 km
2
, în urma unei 

actualizări realizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Ultima actualizare a suprafeţei României a fost realizată, printr-un decret din 1971, după 

schimbarea modelului pe care se bazează proiecţia cartografică oficială a României, când s-a 

trecut de la modelul Gauss-Kruger la modelul Krasovsky. 

După schimbarea modelului, suprafaţa României a fost recalculată de la 237 500 km
2
 la 

238 391 km
2
, valoare care se regăseşte în toate datele oficiale privind România. 

Însă suprafaţa României se modifică în timp, sub efectul schimbării cursului Dunării sau 

cursurilor râurilor care reprezintă frontiere cu statele vecine (Prut, Tisa, Mureş) şi mai ales pe 

ţărmul Mării Negre, unde suprafaţa creşte ca efect al depunerilor aluviunilor Dunării şi scade ca 

urmare a eroziunii. 

Spre exemplu, suprafaţa României creşte constant în zona insulelor Sacalin, care urmează 

să devină în următoarele decenii o peninsulă cu suprafaţa sensibil mai mare decât cea a insulelor 

actuale, ca urmare a aluviunilor Dunării depuse de curenţii marini. 

                                                      

Bibliografie:  

www.digi24.ro 

 

SĂ „CITIM” LIMBAJUL NONVERBAL 

Prof. Bobeică Daniela 

 

Gramatica gesturilor s-a născut din observarea preliminară a trei stereotipuri gestuale 

invariabile, a căror semnificație este plasată de specialiști în plan comportamental. 

Primul dintre aceste stereotipuri se referă la încrucișarea brațelor. Dacă încrucișați brațele, 

veți constata că brațul dominant se poziționează mereu în același fel. Dacă sunteți dreptaci și 
brațul drept se poziționează deasupra, comportamentul dumneavoastră se încadrează în profilul 

ofensiv. Dacă brațul stâng se situează deasupra, comportamentul se încadrează în profilul 

defensiv. 

Pentru stângaci, dacă brațul stâng se poziționează deasupra brațului drept, comportamentul 

se încadrează în profilul ofensiv și dacă brațul stâng este sub cel drept, comportamentul se 

încadrează în profilul defensiv.   

PROFILUL OFENSIV este caracterizat prin impulsivitate, nivelul de rezistență la frustrare 

nu foarte ridicat, comportament bazat pe atac, risc, invadare, entuziasm, oportunism, îndrăzneală 

și afirmare de sine, nu suportă criticile care pun la îndoială competențele. 

PROFILUL DEFENSIV este caracterizat prin prudență, neîncredere, fiind neinfluențabil, 

fidel propriilor convingeri și promisiuni, responsabil, dotat cu simțul valorilor și simțul ierarhic.  

 

Bibliografie: 

Joseph Messinger, Interpretrea gesturilor-cum să descifrezi limbajul trupului, Editura Litera 

Internațional, București, 2010.    

http://www.digi24.ro/
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

DE VORBĂ CU COREENI DESPRE ROMÂNIA 

Laura Stan 

Masterand KGSP, Coreea de Sud  

 

A trecut o lună de când am ajuns în Coreea de Sud, în calitate de beneficiar al bursei 

guvernului coreean, dar mă simt de parcă aș fi trăit o viață și jumătate în acest răstimp. Coreea 

este o țară fascinantă, o țară a contrastelor, a peisajelor înverzite, a cafenelelor și a restaurantelor 

pe care le întâlnești la tot pasul, a mâncărurilor picante, a respectului ierarhiilor, a micilor atenții 
menite să arate valoare afecțiunii față de aproape. Pentru mine, Coreea este un roller coaster de 

emoții și trăiri.  

Asemenea experiențe intense te pot propulsa la nivel personal, dar uneori se întâmplă să îți 
pierzi esența încercând să „guști” cât mai mult din ele. De aceea, în vâltoarea amețitoare a unor 

noi aventuri, este bine să îți găsești o ancoră suficient de puternică încât să îți reamintească cine 

ești, de unde ai plecat și ce vrei să devii, dar care, în același timp, să nu îți devieze total 

dezvoltarea personală.  

Sună complicat, nu-i așa? Sigur vă întrebați ce 

poate fi acea ancoră. Din fericire, în cazul meu, răspunsul 

nu a întârziat să apară: voluntariatul în cadrul Centrului 

Internațional din Gwangju. Într-un univers personal în 

care viteza trăirilor, gândurilor și a noutăților o depășește 

pe cea luminii, în care presiunea de a învăța limba 

coreeană la nivel nativ și dorința de a descoperi și 
cunoaște se încleștează zi de zi într-un dans primitiv în 

sufletul meu, posibilitatea de a ajuta alți străini din 

Gwangju să depășească acest gen de emoții prin diverse 

activități se înalță ca un stâlp de neclintit în cotidianul 

vieții mele.  

        

Iar Centrul Internațional din Gwangju nu 

se rezumă doar la atât. Angajații și 
voluntarii acestei organizații non profit fac 

de asemenea eforturi pentru a consolida 

buna înțelegere între localnicii coreeni și 
cei proveniți din alte țări. O bună metodă 

pentru a ajunge la armonizarea dorită este 

prezentarea culturilor diverselor țări 

reprezentate în Gwangju în cadrul 

festivalurilor organizate în oraș.  
 

Astfel, în data de 30.09.2017, am avut oportunitatea de a promova cultura românească în 

calitate de voluntar al Centrului Internațional din Gwangju, în cadrul Festivalului Fringe. Fiind 

ajunsă recent în Coreea și unul din puținii români din acest oraș (mai cunosc doar alte două 

persoane aici), am adunat nu foarte multele materiale românești pe care le aveam la dispoziție și 
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am aranjat un stand (a se vedea în poze). Din fericire, eram hotărâtă de dinainte să plec să 

promovez România în Coreea, așa cum am făcut și cu Coreea în România până acum, și am avut 

prezența de spirit de a îndesa în bagajul și așa supradimensionat un costum național, 2 steaguri și 
un mic ulcior tradițional. A trebuit să renunț la câteva haine pentru asta, dar nu regret deloc că 

am făcut-o. 

Astfel am propus patru activități, adresate atât copiilor, cât și adulților.  

1.Colorat de modele tradiționale pentru copii și adulți; 
2.România tomnatică în imagini;  

3.Ce am învățat despre România; 

4.Secțiune de poze. 

Cele mai populare secțiuni au fost cea de colorat și cea de poze, Festivalul Fringe fiind 

unul adresat mai mult copiilor. Peste 30 de fetițe și băieți de diverse vârste s-au bucurat să 

deseneze covorașe în stil tradițional, ulcioare, steaguri și costume românești. La sfârșit am făcut 

poze împreună.  

În timp ce copiii își exersau creativitatea, eu am avut plăcerea de a discuta cu părinții 
acestora despre România. O parte auziseră de țara noastră, unii dintre ei chiar știau să o 

localizeze pe hartă, să îi enumere vecinii și câteva aspecte culturale, ca de exemplu faptul că pe 

teritoriul nostru s-au luptat multe puteri de-a lungul istoriei. Desigur, Nadia Comăneci, Gheorghe 

Hagi, Ceaușescu și Dracula continuă să reprezinte personalitățile românești cele mai cunoscute 

aici.  

Au fost bineînțeles și oameni care au recunoscut că nu au auzit de România și/sau că nu 

știu mare lucru despre ea. Acestora le-am arătat poziția României pe hartă, forma ei, astfel încât 

să o recunoască ușor pe viitor, capitala, costumul tradițional românesc și poze cu minunățiile 

noastre naturale. I-am rugat ulterior să scrie pe un post-it albastru, galben sau roșu ce au învățat 

despre România sau ce știau deja despre ea, după caz. Iată câteva din notițele lăsate: „Castele”, 

„Vecinii României sunt: Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Moldova”, „Vreau să merg în România”, 

„România pare faină”, „Am aflat lucruri interesante despre România de la Laura”, „Costumul 

tradițional e frumooos”. 

Ceea ce m-a bucurat și uimit în egală măsură a fost că majoritatea părinților coreeni nu     

s-au rezumat la a-și lăsa copiii să „mâzgălească” desenele. Aproape toți au făcut efortul de a le 

explica, pe înțelesul lor, ceea ce desenează și de a le explica ceea ce știau despre România deja 

sau ceea ce au aflat din discuțiile cu mine.  

A fost o experiență minunată și, deși am stat în jur de 7 ore în picioare, iar căldura soarelui 

a fost una dogorâtoare, nu am simțit nici oboseală, nici durere, nici foame, nici sete. Inima mea 

s-a umplut de bucurie ascultând femei și bărbați coreeni vorbind despre România, exprimându-și 
curiozități despre țara noastră, văzând copiii desenând cu pasiune costumul tradițional românesc 
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și străduindu-se să respecte modelul uitându-se la costumul în care eram eu îmbrăcată și nu în 

ultimul rând, m-am simțit mândră că pot vorbi despre România în limba coreeană. Deși 
exprimarea mea în această limbă este departe de a fi perfectă, curiozitatea, politețea și bunătatea 

localnicilor i-au făcut să mă asculte cu răbdare și să mă ajute când nu îmi găseam cuvintele. 

Am realizat prin acest eveniment că, pentru a 

înțelege pe deplin ce înseamnă propria țară pentru tine, 

trebuie să pleci o perioadă în afara ei. Când te lovești de 

alte culturi și civilizații, ferestrele minții se deschid spre 

orizonturi și mai largi și ajungi să distingi mai bine 

imaginea de ansamblu a propriei culturi. Este o experiență 

pe care o recomand cu căldură tuturor, indiferent de vârstă, 

gen sau naționalitate.  

In final, nu pot rata ocazia de a îi menționa pe voluntarii coreeni ai centrului și pe 

coordonatorul meu. Efortul nu a fost doar al meu, ei au fost cei care m-au susținut în aceste 

activități și m-au ajutat să depășesc orice dificultate de limbă am avut. 

Acesta este doar începutul! Dacă vreți să aflați mai multe despre viața în Coreea și cultura 

coreeană, mă puteți urmări pe http://dailyshotofkorea.wordpress.com. Nu uitați să răsfoiți și 
www.cerculvalahia.ro. O sa revin cu noi articole în curând!  

 

 

 

 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

BUCĂTĂRIA ITALIANĂ 

Costache Claudiu 

Clasa a XI-a D 

 

Bucătăria italiană este caracterizată prin flexibilitate, o gamă largă de ingrediente şi o 

bogată varietate regională a reţetelor. Felurile de mâncare reprezintă un element important al 

stilului de viaţă italian şi reflectă în principal cultura şi istoria acestui popor. 

Mesele festive pot începe cu aperitive (antipasti). Platourile sunt umplute cu legume, 

sortimente de mezeluri (cea mai apreciată fiind şunca de Parma, făcută după reţete vechi de sute 

de ani), măsline, brânzeturi şi bruschete (pâine prăjită cu ulei de măsline şi usturoi).  

Urmează supa. Cu fidea, cu tăiţei, cu găluşte, de peşte sau cu legume. Stracciatella, care ne 

duce cu gândul la ciocolată, e de fapt o supă de pui sau vită, la care se adaugă ouă bătute şi 

caşcaval ras, îngroşată uneori cu griş. 

Meniul continuă cu paste: spaghetti, lasagna, tortellini (paste în formă de inel), tagliatelle 

(paste în formă de panglică). Lasagna sunt paste umplute cu carne şi brânză, raviolli sunt cu 

verdeţuri şi brânză, lasagna verde este cu spanac. 

Felul principal este bazat pe carne, peşte, ouă sau legume, cu o garnitură aleasă astfel încât 

să-l completeze. Risotto (orez) este gătit cu fructe de mare sau legume, la care se adaugă 

smântână şi şofran. Scottiglia este o tocană specifică regiunii Toscana, din spanac fiert 

deshidradat, condimentat cu ulei de măsline şi usturoi.  

Masa de prânz se încheie de obicei cu fructe proaspete şi cu o ceşcuţă de espresso. O masă 

festivă va avea un desert mai elaborat, conţinând brânzeturi, budincă, produse de patiserie sau 

prăjituri cum ar fi faimosul tiramisu. 

http://dailyshotofkorea.wordpress.com/
http://www.cerculvalahia.ro/
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Tiramisu este realizat din pişcoturi înmuiate în cafea, 

alături de o cremă fină de mascarpone. 

 

 

 

 

 

 

Crostata este o placintă cu crustă şi umplutură de 

fructe sau jeleu.  

 

 

 

 

 

 

 

Cannoli sunt rulouri prăjite, umplute cu o cremă de 

ricotta. Capetele pot fi stropite cu fulgi de 

ciocolată, fistic sau fructe confiate.  

 

 

 

 

 

Torrone este un desert tradiţional italian ce este 

consumat în timpul iernii şi de Crăciun. Are 

forma dreptunghiulară şi este realizat din miere, 

zahăr, albuş de ou şi migdale prăjite.  

 

 

 

 

 

 

Panettone este un fel de cozonac umplut cu 

stafide şi fructe confiate.  

 

 

 

 

 

https://www.gustos.ro/sfaturi-culinare/bucatarie-italiana/bucataria-italiana.html 

http://foodstory.stirileprotv.ro/bucatarie-internationala/bucataria-italiana 

https://produseitalia.wordpress.com/tag/deserturi-italia 

https://www.gustos.ro/sfaturi-culinare/bucatarie-italiana/bucataria-italiana.html
http://foodstory.stirileprotv.ro/bucatarie-internationala/bucataria-italiana
https://produseitalia.wordpress.com/tag/deserturi-italia
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 REŢETA NUMĂRULUI  

SUSHI 

Comănescu Georgiana 

Clasa a X-a G 

 

Sushi este un preparat originar din Asia de Sud-Est. Este o mâncare relativ nouă, fiind 

gătită prima oară la începutul secolului al XIX-lea. 

Principalul ingredient este orezul (acrit cu oţet) combinat cu diverse alimente, gătite sau în 

stare crudă, cel mai adesea fiind folosit peştele crud. 

Ingrediente: 

 Orez; 

 Foi de alge marine uscate şi presate; 

 Ghimbir murat; 

 Sos de soia; 

 Oţet de orez; 

 Legume (morcov, ardei gras, ciuperci, avocado, castravete, sparanghel etc); 

 Peşte (somon crud, ton, ţipar de mare); 

 Fructe de mare (caracatiţă, sepie, creveţi, scoici); 

 Wasabi. 

Mod de preparare: 

-se fierbe orezul; 

-se pun pe foc 50 ml de oţet, o lingură de 

sare şi o lingură de zahăr, care se amestecă 

bine şi se adaugă peste orez; 

 

 

-peştele şi legumele se taie în fâşii lungi; 

 

 

 

-orezul fiert este rulat peste peşte şi legume; 

 

 

-este acoperit cu peşte sau învelit în alge; 

 

 

-este strâns cu o folie de plastic, apoi cu un covoraş de bambus; 

 

 

 

 

-după ce s-a presat bine, se desface şi se taie. 

 

ro.wikipedia.org 

http://www.sushicenter.ro/ 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 
 

 

 

PROIECT LOCAL  

„VALORI CULTURALE ROMÂNEŞTI” 

 

 

 

Pe data de 5 decembrie 2017, la 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cherchez” s-a 

desfășurat proiectul local „Valori culturale 

românești”, pentru a sărbători Ziua Naţională a României.  

Au răspuns invitației noastre profesorii și elevii Colegiului 

Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”.  

Împreună am participat la cele 4 secțiuni ale proiectului: 

1. Concurs de prezentări PowerPoint „La drum, prin România” 

2. Prezentare gastronomică „Fii român, fii dulce!” 

3. Concurs de eseuri „Ce înseamnă să fii român?” 

4. Concurs de creație plastică „Tradiții românești” 

Au fost înscrise în concurs 22 de prezentări PowerPoint, 16 prăjituri, 12 eseuri și 24 de 

creații plastice. 

Elevii participanţi au fost coordonaţi de doamnele profesoare Bojoga Mirela, Croitoru 

Mihaela, Neacşu Gabriela, Niculaie Mariana, Stoica Lavinia de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară „Dumitru Moţoc” şi doamnele profesoare Florea Mihaela, Ion Carmen Mihaela, 

Nedelea Nicoleta, Petre Daniela, Stan Vasilica, Stănescu Cristina şi Tudosiu Mădălina de la 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”. 

Activitatea nu ar fi fost posibilă fără munca echipei de proiect, de aceea merită mulţumiri: 

prof. Crăciun Adi-Nicoleta - directorul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, prof. 

Ticulescu Despina - director adjunct, prof. Simina Andora - consilier educativ, ing. Muntean 

Constantin - inginer sistem, prof. Rădoi Eugenia, prof. Florea Mihaela, prof. Stănescu Cristina, 

prof. Ion Carmen Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Stan Vasilica, prof. Petre Daniela. 

Fiecare secțiune a proiectului este prezentată pe site-ul cercului „Valahia”. Cei ce doresc să 

urmărească activităţile desfăşurate, pot accesa site-ul la adresa: www.cerculvalahia.ro 
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 TINERE TALENTE 

 

Inaugurăm această nouă rubrică destinată elevilor talentaţi din Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez”, care vor să publice creaţiile personale (poezii, eseuri, desene, rebusuri etc) în 

revista noastră. Le aşteptăm creaţiile şi le dorim mult succes în activităţile creative! 

 

În acest număr publicăm un rebus pentru elevii de la specializarea turism, conceput de 

Carpus Gabriela, clasa a XI-a D.  

 

VERTICAL:  veţi descoperi domeniul în care vă pregătiţi 

 

ORIZONTAL: 

1.Documentul prin care se atestă capacitatea profesională a unei persoane de a conduce. 

2.Funcţie care transpune în practică deciziile şefului ierarhic. 

3.Componenta primară a structurii organizatorice. 

4.Competenta dată de nivelul de pregătire, experienţă, prestigiul angajatului. 

5.Agenţie de turism care comercializează pachete turistice concepute de tour-operatori. 

6.Compartiment care organizează pachete turistice pentru turiştii străini care vin în România. 

 

Rezolvarea rebusului o vom publica în numărul viitor. 

 

Pentru că vom sărbători peste câteva zile Crăciunul, publicăm și decoraţiunile realizate de 

elevele Andrei Adriana şi Bălaşa Alexandra, clasa a XI-a B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDACŢIA REVISTEI VĂ UREAZĂ VACANȚĂ PLĂCUTĂ ȘI SĂRBĂTORI FERICITE! 
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