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

având ca obiectiv major realizarea unui spaţiu de 
manifestare a creativităţii elevilor care sunt membri ai 

cercului de istorie-geografie-turism-gastronomie 
„Valahia”, profesorilor şi elevilor Colegiului 

Tehnologic „Grigore Cerchez” București ce doresc să 
devină colaboratori ai cercului, dar şi un spaţiu pentru 

diseminarea exemplelor de bună practică. 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 
 

 
CRONOLOGIA REALIZĂRII ROMÂNIEI MARI 

-DOCUMENTE ȘI FOTOGRAFII- 
 

Adrian Chiriță 
Clasa a XI-a D 

 
Marea Unire, în urma căreia se naște România Mare, a cunoscut mai multe etape: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harta României Mari 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Greater_Romania.svg/2000px-
Greater_Romania.svg.png) 

 

 

27 martie/9 aprilie 1918, la Chișinău, Sfatul Țării votează unirea Basarabiei cu România 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actul unirii Basarabiei cu România 
(https://historia.adhst.ro/img/articles/2017/03/22/actul-unirii-basarabiei.jpg) 
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15/28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei hotărăște în unanimitate unirea cu 
Regatul României 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rezoluțiunea Congresului General al Bucovinei 
(https://melidoniumm.files.wordpress.com/2011/12/412px-glasul_bucovineia.jpg) 

 

 

18 noiembrie/1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia hotărăște unirea 
Transilvaniei și Banatului cu România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Alba_Iulia_Resolution.jpg) 
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10 septembrie 1919, semnarea Tratatului de la Saint Germain-en-Laye, încheiat între 

România și Austria, prin care se recunoaște unirea Bucovinei cu România 

(http://www.unitischimbam.ro/wp-content/uploads/2017/09/Tratatul-de-la-Saint-Germain-en-
Laye.png) 

 

 

4 iunie 1920, semnarea Tratatului de la Trianon, încheiat între România și Ungaria, prin care 
se recunoaște unirea Transilvaniei cu România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(https://i1.wp.com/admin.stiripesurse.ro/media/image/201412/w800/media-

141741513593713300.jpg?w=584) 
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28 octombrie 1920, Tratatul de la Paris, încheiat între România, Turcia, Franța, Italia și 
Japonia, prin care se recunoaște unirea Basarabiei cu România 

Semnatarii Tratatului de la Paris din anul 1920 
(https://www.eurodidactica.ro/library/main/Unirea%20Basarabiei/New%20Folder/paris.PNG) 

 

 

15 octombrie 1922, Regele Ferdinand și Regina Maria sunt încoronați la Alba Iulia ca regi ai 

României Mari 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Încoronarea de la Alba Iulia 
(https://img.digitalag.ro/?u=https%3A%2F%2Fa1.ro%2Fuploads%2Fmodules%2Fnews%2F0%2F2

018%2F10%2F15%2F810040%2F15396052205e8c2508.jpg&w=800) 
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CENTENARUL MARII UNIRI ÎN IMAGINI 
 

Andrei Bordea 
Clasa a XI-a E 

 
Cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, membrii Cercului „Valahia” s-au gândit să 

organizeze o expoziție. 
Au căutat documente, fotografii, ziare și hărți din perioada marelui eveniment. Și pentru ca 

operațiunea să reușească, au fost sprijiniți de alți colegi, care nu fac parte din cerc. Împreună au 
creat un material ce a fost expus pe coridorul etajului I.  

Cine sunt elevii care au pus în practică această idee și au făcut posibilă expunerea 
materialelor? Ei se numesc: Mirică Steluța (clasa a XI-a B), Băluță Ștefan, Dobre Beatrice, Iurcu 
Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D), Anton Ana Maria, Bilibicescu Daniela, Catrangiu Rareș, Ciufu 
Valentina, Mavrodineanu Alexandru, Mite Radu, Patra Oana, Preda Laurențiu, Tudor Andrei (clasa 
a XII-a D). 

Cât m-am documentat pentru articol, i-am ajutat și eu la aranjarea expoziției. 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 
 
 

ALBA IULIA 
Gabriela Butnaru 

Clasa a XII-a D 
 

Situată în zona central-vestică a României, Alba Iulia este un oraş cu o rezonanţă istorică 
aparte pentru poporul român. Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia se proclama Marea Unire a 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu ţara-mamă. De-a lungul istoriei, a constituit puntea către 
zonele înconjurătoare, bogate în zăcăminte de metale preţioase, sare şi podgorii renumite.  

Dacă vizitați acest oraș, puteţi alege traseul celor Trei Fortificaţii. Pe acest traseu se află 
Castrul Roman ce datează din anul 106, Cetatea Medievală din secolele XVI-XVII şi Cetatea Alba 
Carolina, care rămâne cea mai impresionantă deoarece cuprinde între zidurile sale toate fortificaţiile.  

Cetatea a fost ridicată între 1714-1738 şi este considerată cea mai reprezentativă cetate 
bastionară de tip Vauban din România. Fortificaţia avea să îndeplinească un dublu rol în perioada 
ocupaţiei habsburge: cea de apărare împotriva invaziilor turceşti şi un simbol al consolidării 
puterii Imperiului Habsburgic în Transilvania. Zidurile cetăţii se întind pe un perimetru de 12 
kilometri. Între zidurile acestei cetăţi au avut loc o serie de evenimente istorice importante ale 
poporului român. În faţa porţii a treia a cetăţii Alba Carolina se află un monument ce merită vizitat. 
Este vorba de obeliscul lui Horea, Cloşca şi Crişan. Monumentul a fost ridicat în anul 1937, în 
memoria conducătorilor răscoalei din 1784-1785.  

Un alt simbol al oraşului este Catedrala Încoronării, construită în stil neo-românesc cu 
influenţe bizantine. Prima piatră de temelie a catedralei a fost amplasată pe 24 aprilie 1921. Pe 15 
octombrie 1922, aici erau încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria. 

 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Alba_Iulia%2C_Muzeul_Unirii.jpg/

1024px-Alba_Iulia%2C_Muzeul_Unirii.jpg) 
 
Bibliografie: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 
 
 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN ITALIA 
 

 Ștefan Giurconiu 
Clasa a XII-a D 

 
Dintre tradițiile populare italiene, Befana și Saturnalia sunt cele 
mai îndrăgite. 
 
BEFANA este foarte aşteptată, mai ales de cei mici. Se spune că 
în noaptea dinspre 5 spre 6 ianuarie, o bătrână cocoşată, cu nasul 
mare, îmbrăcată urât şi sărăcăcios, trece călare pe mătură pe la 
casele unde sunt copii şi le lasă acestora daruri. Având un stil 
asemănător cu Moș Crăciun, Befana intră în casele copiilor pe 
horn, celor cuminţi punându-le în şosete jucării şi dulciuri, în 
timp ce acelora care au făcut năzbâtii le lasă cărbuni, care sunt de 
fapt dulciuri de culoare închisă. 
 
SATURNALIA era un festival dedicat lui Saturn, zeul roman al 
agriculturii. Conform legendei, Saturn a condus Roma în Epoca 
de Aur a mitologiei romane. Zeul i-a învăţat pe oameni 
agricultura, de aceea este lesne de înţeles de ce el se bucura de o 
asemenea popularitate şi de ce romanii îl onorau cu cel mai mare 
festival. După cum se știe, Italia este considerată ţara de origine a 
Crăciunului, conform unei ipoteze acceptate din ce în ce mai mult 
în ultima vreme, acest eveniment formându-se în urma 
creştinizării de către Biserică a festivalului Saturnalia şi a altor 
sărbători păgâne. Festivitățile încep din ziua de 17 decembrie și 
se termină în ziua de 23 decembrie, zi care coincide cu solstițiul 
de iarnă. Pentru vechile civilizații ante-creștine, aceasta era ziua 
nașterii zeilor, când zilele începeau să se lungească, iar omul era 
binecuvântat prin renașterea naturii. În calendarele romane, ziua 
de 25 decembrie era indicată drept ziua nașterii Soarelui, ajuns în 
Imperiul Roman prin pătrunderea Mithraismul oriental, iar 
biserica creștină a adoptat această dată drept zi de naștere a lui 
Iisus Hristos spre a îmbina cultura ante-creștină cu cea creștină și 
spre a-i converti pe oameni la creștinism. În afară de perioadă, 
mai există și o altă asemănare a Saturnaliei cu Crăciunul: oferirea 
și primirea de cadouri. Există istorici ce susţin că sărbătoarea 
păgână a romanilor a fost precursoarea sărbătorii creştine. 
 
Surse : 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saturnalia 
http://www.descopera.ro/cultura/16755489-saturnalia-celebra-si-bizara-sarbatoare-romana-in-care-
sclavii-si-stapanii-inversau-rolurile 
http://www.jurnaldenavetist.ro/2014/01/traditii-populare-italiene-befana/ 

 

 

 

http://www.jurnaldenavetist.ro/2014/01/traditii-populare-italiene-befana/
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 
 

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „ORAȘE TURISTICE” 
 

Ionuț  Turcu  
Clasa a X-a A 

 
Pe data de 11 noiembrie 2018, pentru a sărbători Ziua Internațională a Zonelor Urbane, a fost 

organizat concursul de fotografie „Orașe turistice”. Se poate spune că a avut ceva succes, dacă 
facem câteva calcule simple: au participat elevi din clasele IX-XII, am acordat note unui număr de 
36 fotografii. 

Pentru că tot am amintit de notele acordate fotografiilor, trebuie menționat și faptul că juriul a 
fost format din doamna director adjunct Ticulescu Despina, domnul prof. Răducanu Constantin și 
elevii Colța Mihaela, Croitoru Mădălina, Stancu Bianca, Dobre Ștefan, Turcu Ionuț (clasa a X-a A). 

Premiile au fost obținute de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toate fotografiile au fost deosebite și a fost dificilă ierarhizarea. Sper să vă dați seama de acest 
lucru privind exemplele de mai jos sau din articolul dedicat acestui concurs pe site-ul cercului. 

Fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 

PREMIUL I – Stoica Ionela (clasa a XII-a B)                                                                                                           
                         Vasile Eduard (clasa a IX-a A) 
PREMIUL II – Dobre Adriana (clasa a XI-a E)                                                                                                        
                           Bulancea Ioan (clasa a X-a D) 
PREMIUL III – Iurcu Andreea (clasa a XI-a D) 
MENȚIUNE – Bălăneanu Andreea (clasa a XI-a C)                                                                                             
                          Al Monakkal Samer (clasa a XI-a D) 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

EILAT, O DESTINAŢIE PERFECTĂ DE VACANŢĂ 
 

Prof. Alina Pandelescu  
 
            Eilat este un oraş port în Israel, situat la Marea Roşie, în Golful Aqaba. Se află la contactul 
dintre mare şi deşert (Deşertul Negev) şi nu exista aici înainte de anul 1948. A apărut între anii 
1948-1949, după războiul de independenţă din Israel. În încercările de a bloca pătrunderea arabilor 
spre Israel, fie dinspre Egipt, fie dinspre Iordania, armata israeliană a trimis spre sud, pe două 
drumuri, plutoane care să se asigure că nu pătrunde nimeni. După doi ani de linişte, au fost 
construite drumuri care asigură traversarea zonei deşertice.  

                                
   
 
 
    
          
 
 
 
 
 

     Fig.1. Poziţia oraşului Eilat La M. Roşie                    Fig.2. Drum care leagă Eilat de Ierusalim 
            (Sursa: https://www.ivoline.ro) 
 

Fiind situat la o latitudine de 29º33´lat N, destul de aproape de Tropicul Racului (23º30´lat N), 
oraşul Eilat are la dispoziţie o perioadă destul de generoasă de zile însorite. Asta îi permite ca, 
aproape în tot timpul anului, să se desfăşoare un turism litoral. Pe timpul iernii, apele Mării Roşii, 
mai calde decât ale Mediteranei, determină un flux continuu de turişti din interiorul ţării, dinspre Tel 
Aviv şi Ierusalim, dar şi din multe alte destinaţii străine. Dinspre România sunt curse aeriene 
regulate, mai ales pe timpul iernii, ce ajung aici în mai puţin de trei ore.  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fig.3. Aeroportul militar care 
                deserveşte şi personal civil                                             Fig.4. Deşertul Negev 
 

Ţinând cont de proprietăţile apelor sărate ale Mării Roşii, dar şi apropierea de Marea Moartă, 
aici se practică cu succes şi turismul balneoclimateric. De asemenea, Eilat este considerat şi o cale 
de acces către Ierusalim, unde se practică turismul ecumenic.  

https://www.ivoline.ro/
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Referindu-ne strict la Eilat, o vacanţă planificată din timp, poate include, după o documentare 
prealabilă, momente de relaxare pe plaja însorită sau o vizită la Observatorul marin subacvatic Coral 
2000. În apropiere se află Aquarium, cu rezervaţia de rechini. 

Nu poţi să vizitezi această staţiune şi să nu ajungi în Parcul Timna, renumit pentru stâncile 
impunătoare, sculptate în gresii, „Pilonii Regelui Solomon”. Primii locuitori de aici au fost egiptenii 
care, cu mii de ani în urmă, exploatau din această arie a parcului zăcăminte importante de cupru. 
După ce bogăţiile s-au terminat, locul a fost părăsit. A trecut o perioadă foarte lungă de timp, mai 
precis după 1950, după ce s-au găsit picturi rupestre, temple, bijuterii, a fost declarat parc naţional.  

Dacă alegi un sejur mai lung, poţi planifica şi călătorii de o zi spre  Petra din Iordania sau spre  
Marea Moartă, Ierusalim şi Palestina. Cine nu a auzit de Marea Moartă? Cel mai sărat lac din lume, 
aproape de 10 ori mai sărat decât apa Oceanului Planetar!!! Acest lucru face ca înotul să fie aproape  
imposibil de practicat, chiar să determine accidentări fatale. De aceea este interzis, şi singura baie o 
constituie „pluta”. Sunt cunoscute efectele curative ale acestor ape, ele fiind căutate la nivel 
mondial, iar baza hotelieră de aici asigură servicii de calitate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5. Marea  Moartă 
 

Observatorul subacvatic marin se găseşte în centrul unui recif de coral şi îţi oferă prilejul să 
simţi pulsul Mării Roşii. O plimbare cu submarinul cu fundul de sticlă, care ajunge la adâncimi de 
60 m, îţi dă posibilitatea să cunoşti varietăţi nebănuite de peşti şi de corali, o privelişte care-ţi taie 
respiraţia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6. Vieţuitoare în Marea Roşie 

 
În sfârşit, dacă pleci în concediu şi vrei doar să te odihneşti, alege plajele din Eilat. Se întind 

pe suprafeţe destul de generoase, în jurul lanţurilor hoteliere de renume mondial. Nisipul este fin, 
curat şi de un alb sidefat. Deşi apa limpede şi albastră a mării te îmbie la scăldat, nisipul încălzit 
uşor de razele călduroase ale soarelui te invită la leneveală. Că doar e vacanţă!!! 
 
Bibliografie: 
https://www.ivoline.ro            
fotografii din Arhiva personală 

https://www.ivoline.ro/
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 
 

ROMÂNIA LA CENTENARUL UNIRII: ALBA IULIA 
 

Liviu Ghiugan  
Clasa a X-a D 

 
Sărbătorim România la Centenarul Unirii și căutăm să simțim atmosfera de 
sărbătoare. Orașul Alba Iulia este cel mai potrivit pentru acest lucru. Se știe 
că se pregătește încă de la începutul anului 2018, iar ziua de 1 Decembrie 
este considerată una foarte specială. 
Muzeul Unirii, Catedrala Încoronării, Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, 
Cetatea medievală sunt considerate punctele de atracție la împlinirea a 100 
de ani de la Marea Unire din 1918.  
Manifestările organizate în Alba Iulia cuprind ceremonii militare, parade ale 
portului popular, reconstituirea istorică a zilei de 1 Decembrie 1918, 
concerte de muzică populară și spectacole pentru copii. 
Cu această ocazie pot fi vizitate: 
Muzeul Național al Unirii, care deține două clădiri cu valoare de 
monument istoric. Clădirea „Babilon” a fost construită între 1851-1853, în 
spiritul arhitecturii romantice. A fost folosită ca pavilion de locuințe pentru 
ofițeri, iar în 1967-1968 a fost reamenajată ca spațiu muzeal. Sala Unirii a 
fost construită între 1898-1900, având inițial destinația de cazinou militar, 
fiind restaurată în 1922 și în 1967-1968. Este clădirea unde s-a votat Unirea 
Transilvaniei cu România. 
Catedrala Încoronării din Alba Iulia, cu hramul Sfânta Treime, a fost 
construită cu sprijinul Casei Regale a României, după planurile arhitectului 
Victor Ștefănescu. Lucrările au fost începute la 28 martie 1921 și au fost 
finalizate la mijlocul lunii septembrie 1922, la 8 octombrie având loc 
sfințirea și primirea hramului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, în 
memoria primului întregitor al românilor și patron al evenimentului. Din 
1975 lăcașul servește drept catedrală a Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia.  
Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan este situat în fața porții a treia a 
cetății Alba Carolina. A fost ridicat în 1937 din inițiativa Societății ASTRA, 
cu contribuția populației, fiind închinat memoriei conducătorilor răscoalei 
de la 1784-1785. Obeliscul, ridicat în doar câteva luni, a fost inaugurat în 
prezența regelui Carol al II-lea al României și a lui Mihai, voievod de Alba 
Iulia, la 14 octombrie 1937. Monumentul, cu înălțimea de 22,5 metri, este 
opera sculptorului Iosif Fekete și a arhitectului Octavian Mihălțan. În 
interiorul soclului care sprijină obeliscul se află o celulă simbolică cu 
inscripția „Smerită închinare lui Horea, Cloșca și Crișan”, în partea de est se 
află o Victorie Înaripată ținând în mână o cunună de lauri, iar în partea de 
vest un basorelief reprezentându-i de Horea, Cloșca și Crișan.  

Surse: 
http://ideipentruvacanta.ro 
http://ziarulunirea.ro/_sursa foto 
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro 
https://ro.wikipedia.org 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83direa_%E2%80%9EBabilon%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sala_Unirii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_%C8%98tef%C4%83nescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedral%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhiepiscopia_Ortodox%C4%83_de_Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Alba_Carolina
https://ro.wikipedia.org/wiki/ASTRA
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83scoala_lui_Horea,_Clo%C8%99ca_%C8%99i_Cri%C8%99an
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83scoala_lui_Horea,_Clo%C8%99ca_%C8%99i_Cri%C8%99an
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_I_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_I_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Fekete
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obelisc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basorelief
http://ideipentruvacanta.ro/
http://ziarulunirea.ro/_sursa
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/
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CONCURS DE CREAȚIE „CĂLĂTORI ÎN SPAȚIUL COSMIC” 
 

Beatrice Dobre 
Clasa a XI-a D 

 
Pe data de 10 octombrie 2018 s-a desfășurat concursul de creație „Călători în spațiul cosmic”, 

organizat în colaborare cu doamna profesoară Adîr Ancuța. Au participat elevi din clasele IX-XII.  
Concursul a urmărit abordarea interdisciplinară şi creativă a temelor studiate la geografie, 

dezvoltarea simţului estetic și promovarea spiritului de competiţie. 
Juriul, format din doamnele profesoare Ion Carmen-Mihaela (coordonatorul echipei de creație 

a cercului), Pandelescu Alina, Teoderoiu Gabriela și elevii Iurcu Cătălina, Vlad Nicoleta, Dobre 
Beatrice, Chiriță Adrian (clasa a XI-a D), a notat lucrările elevilor care s-au înscris la concurs, 
ținând cont de următoarele criterii: originalitatea lucrărilor; respectarea temei propuse; varietatea 
tehnicilor de realizare; aspectul lucrărilor. 

Vă prezentăm premianții și cele mai apreciate lucrări, care sunt expuse în laboratorul de 
geografie. 
 
 

 
 
                                                                                               Expoziția „Călători în spațiul cosmic” 
 

Fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 

PREMIUL I – Vasile Eduard (clasa a IX-a A) 
PREMIUL II – Mașca Călin (clasa a XI-a G) 
PREMIUL III – Constantin Adrian și Merișan 
Marius (clasa a XI-a G) 
MENȚIUNE – Gheorghe Andrei (clasa a IX-a A)                                                                                                   
                         Burlacu Timeea (clasa a XI-a E)                                                                                                       
                         Nica Antonio (clasa a XII-a F) 
 



15 
 

 ŞTIAŢI  CĂ?.... 
 

SMURD - SERVICIUL CARE SALVEAZĂ VIEȚI 
 

Andreea-Cătălina Iurcu 
Clasa a XI-a D 

 
Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (abreviat SMURD) este o unitate de 

intervenție publică de importanță strategică, fără personalitate juridică, având în structura sa echipe 
integrate de reanimare, specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și 
echipe cu personal paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat. Acest serviciu 
funcționează în cadrul Inspectoratelor județene pentru situații de urgență, având ca operator aerian 
structuri de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu spitalele județene, regionale 
și cu autoritățile publice locale.  

SMURD are dotări care acoperă toate tipurile de intervenţii de urgenţă, de la cele care nu 
necesită prezenţa unui medic, ci doar a personalului paramedical pregătit în acest sens, până la 
dezastrele naturale, dar are și dotări precum elicopterele sau bărcile de salvare care permit intervenţii 
complexe. 

Comparativ cu Ambulanţa care este organizată pe judeţe, SMURD este organizat în regiuni 
concentrate în jurul unui centru universitar. 

În cazul unui accident rutier spre exemplu, după ce se anunţă la 112, prioritatea este a 
SMURD. În Bucureşti şi Ilfov există 163 de ambulanţe pe care lucrează aproape 1.000 de oameni. În 
situațiile de urgență, fiecare secundă contează. Atunci când este în joc viața cuiva, nu puteți pierde 
timpul căutând numărul de telefon la care să sunați pentru a obține ajutor. Iată de ce U.E. a introdus 
un numar unic, 112, care poate fi apelat de pe teritoriul oricărui stat membru, în toate situațiile în 
care incidentele au sau pot avea un efect negativ asupra persoanelor, a mediului sau a proprietății și 
necesită intervenția imediată a Ambulanței, Poliției, Pompierilor sau Jandarmeriei. 

Numărul 112 este gratuit și poate fi apelat de pe orice telefon, fix sau mobil, în România și în 
întreaga Uniune Europeană. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Când și cum apelăm 112 ? 

Nu uitați !    112 este un număr rezervat apelurilor de urgență ! 

De aceea apelul către acest număr trebuie efectuat cât mai curând posibil din 

momentul producerii accidentului. Operatorul ce preia apelul vă va chestiona în 
vederea stabilirii naturii urgenței. 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Paramedic
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Primul_ajutor
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Inspectoratul_jude%C8%9Bean_pentru_situa%C8%9Bii_de_urgen%C8%9B%C4%83
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Interne_(Rom%C3%A2nia)
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Surse: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serviciul_Mobil_de_Urgen%C8%9B%C4%83,_Reanimare_%C8%99i
_Descarcerare 
https://www.igsu.ro/ 
https://fiipregatit.ro/prim-ajutor/ 
http://isubif.ro/local/scurt-istoric-smurd/ 
fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 
 

 
 

SFATURI PENTRU ADOLESCENȚI DE LA BILL GATES  
 

                                                              Prof. Daniela-Cristina Bobeică 
 

Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la $76 miliarde, 
oferă 11 lecții de viață tuturor tinerilor din ziua de azi. 

Bill Gates este om de afaceri, 
antreprenor, investitor și programator. 
Renumit pentru că a creat computerul 
modern și a pus bazele corporației 
Microsoft, poate fi considerat un model 
pentru mulți dintre adolescenți. Iată 11 
lecții de viață oferite de Bill Gates, 
desprinse dintr-un discurs pe care 
celebrul om de afaceri l-a ținut în fața 
unor elevi de liceu. El a scos în evidență 
faptul că sentimentul de automulțumire 
și învățăturile „corecte” din punctul de 
vedere al politicilor educaționale au 
creat o generație de copii care nu au 
deloc noțiunea de realitate și de eșec în 
lumea reală. 

 

Când apelați 112, aveți în vedere următoarele reguli: 
-nu intrați în panică; 
-răspundeți clar tuturor întrebărilor operatorului; 
-declarați cât mai concis cele întâmplate; 
-menționați clar adresa la care s-au produs evenimentele (inclusiv puncte de reper); 
-respectați indicațiile operatorului până la sosirea echipajelor de intervenție; 
-nu inchideți telefonul până în momentul în care operatorul solicită acest lucru. 
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1.Viața nu e mereu dreaptă – obișnuiește-te cu ideea! 

2.Lumii prea puțin îi pasă de stima ta de sine. Lumea se așteaptă să 
realizezi ceva înainte de a fi mulțumit de tine însuți. 
3.Nu vei câștiga sume impresionante imediat după absolvire. Nu vei 
fi vicepreședintele vreunei companii decât atunci cand vei fi muncit 
pentru acestea. 

4.Dacă crezi că profesorul tău e sever, stai să vezi când o să ai un 
șef! 

5.Nu considera munca de jos a fi ceva sub demnitatea ta. Bunicii tăi 
aveau o altă denumire pentru asta: o numeau șansă. 

6.Dacă o dai în bară, nu e vina altora, așa că nu te mai plânge în 

legătură cu greșelile tale, ci învață din ele. 

7.În viață nu primești ceea ce meriți, ci doar ce negociezi! 

8.Viața poate fi înțeleasă privind în urmă, dar trebuie trăită privind 
înainte. 

9.Pe foarte puțini angajatori îi interesează să te ajute să te descoperi 

pe tine însuți. Aceasta este datoria ta. 

10.Ce vezi la televizor nu este viața reală. În viața reală oamenii 
chiar trebuie să mai plece din cafenele și să meargă la serviciu. 

11.Ești inteligent, dacă nu crezi decât jumătate din ce ți se spune; 

ești înțelept, dacă știi care jumătate! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surse:  
https://www.admitereliceu.ro/stiri/sfaturi-adolescenti-bill-gates 
https://mediacdn.libertatea.ro/unsafe/1160x600/smart/filters:contrast(8):quality(80)/https://static4.lib
ertatea.ro/wp-content/uploads/2016/04/regulile-lui-bill-gates.jpg 
http://unica.md/tu-si-el/sfatul-specialistului/11-sfaturi-pentru-adolescenti-de-la-bill-gates/ 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 
 

TÂRGUL DE TURISM DE LA ROMEXPO 
 

Ștefania El Yazami 
Clasa a XI-a D 

  
Pe data de 15 noiembrie, împreună cu doamnele profesoare Petre Daniela, Radu Roxana,  

Panait Georgeta și... mulți elevi de la alte clase, am participat la Târgul de turism al României de la 
Romexpo. 

Totul a fost organizat în corpul B, am intrat cu invitații speciale și ne-am grupat ca să vizităm 
ce dorim. Locul foarte mare și frumos... ne-a impresionat pentru că oriunde te uitai găseai standuri 
cu vacanțe în țară sau plecări în diferite țări.  

Am găsit foarte multe lucruri interesante, am făcut poze cu Moș Crăciun, am luat multe pliante 
și am vorbit cu reprezentanții de la standurile de care am fost interesată. 

Am constatat că îmi plac foarte mult ieșirile acestea cu clasa și profesorii în diferite locuri 
interesante și interactive. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografii din Arhiva personală 
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TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIȚIU BRĂNEȘTI-ILFOV 

 
Ștefania El Yazami 

Clasa a XI-a D 
 

O altă experiență nouă și... mai ales bună a fost pe data de 28 noiembrie, când am participat la 
Târgul Firmelor de Exercițiu „ANTREPRENOR FEST-ILFOV”, ediția a VII-a, organizat de Liceul 
Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești.  

Am intrat pentru prima dată în acest liceu (ce ni s-a părut foarte mare și frumos), reprezentanți 
de seamă ai firmei noastre FE Restaurant Cerchez SRL. Împreună cu colegul meu Popa Ricardo și 
cu doamna profesoară Petre Daniela am început să ne aranjăm standul și să repetăm întrebările 
pentru jurați. La ora 12 am fost chemată într-o sală plină cu diferiți elevi, am fost împărțiți în 6 
grupe, fiecare formată din câte 6 elevi, am primit apoi sarcina de a ne face o nouă firmă de exercițiu 
urmând anumiți pași și o serie de reguli. În acel timp, Ricardo a vorbit cu jurații și a făcut foarte 
multe tranzacții. 

A durat destul de mult așteptarea premierii ... sau așa ni s-a părut nouă ... dar am avut succes 
pentru că am luat PREMIUL II la competiția „Relaționăm prin firma de exercițiu”. 

A fost o atmosferă deosebită ... foarte mulți elevi din diferite licee ... muzică buna ... discuții 
interesante. Acum aștept cu nerăbdare următorul târg. Să luăm cât mai multe diplome! 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
     FE Restaurant Cerchez SRL, coordonată de                     PREMIUL II obținut la competiția                
         doamna prof. Petre Daniela, la concurs                       „Relaționăm prin firma de exercițiu”                 
 

Fotografii din Arhiva personală 



 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 
 

BUCUREȘTI - CAPITALA ROMÂNIEI 
 

Ioan Bulancea  
Clasa a X-a D 

 
Este cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Populația 

de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea 
Europeană. Conform unor estimări ale specialiștilor, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de 
oameni, iar în următorii cinci ani, acest număr va depăși patru milioane. Se poate adăuga și faptul că 
localitățile din preajma orașului, care vor face parte din viitoarea Zonă Metropolitană, însumează o 
populație de aproximativ 430.000 de locuitori. 

Prima mențiune a localității apare în 1459, iar în 1862 devine capitala Principatelor Unite. De 
atunci a suferit schimbări continue. Arhitectura elegantă și atmosfera sa urbană i-au adus în Belle 
Époque supranumele de „Micul Paris”. La începutul secolului XX este considerat „Parisul 
Balcanilor”, fiind o metropolă cu influențe franceze până în anul 1944. După guvernele comuniste 
care au venit la putere de la sfârșitul Celui de al doilea Război Mondial, influențele franceze asupra 
culturii au încetat, dar arhitectura a rămas. În timpul anilor 1980, o suprafață întinsă aflată pe 
malurile Dâmboviței a fost demolată, pe această suprafață aflându-se biserici, monumente istorice și 
case. Deși clădirile și cartierele din centrul istoric au fost deteriorate sau distruse de război, 
cutremure și de programul de sistematizare al lui Nicolae Ceaușescu, multe au supraviețuit. 

Printre cele mai importante clădiri care au rezistat secolelor se află Palatul de Justiție (1864), 
Palatul Știrbei (1835), Banca Națională (1885), Palatul Cotroceni și clădirea Bibliotecii Centrale a 
Universității (1893). Alte clădiri importante care merită vizitate, dar construite în secolul XX sunt: 
Palatul Cantacuzino (1900), Palatul Poștei (1900), Clădirea C.E.C. (1900), Palatul Regal (1935), 
Casa Armatei (1913) și Arcul de Triumf (1920). Printre clădirile religioase ale Bucureștiului se 
remarcă Mănăstirea Antim (1715) și Biserica Patriarhiei (1665). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spitalul Colțea (1887) 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Bucharest_-

_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg/1920px-Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-
_pano_01-equalized.jpg?1544611460933) 

 
Surse: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti 
https://romania.directbooking.ro/prezentare-bucuresti-informatii-poze-imagini-2269.aspx 
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bucure%C5%9Fti 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg/1920px-Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg?1544611460933
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg/1920px-Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg?1544611460933
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg/1920px-Bucharest_-_Spitalul_Clinic_Coltea_-_pano_01-equalized.jpg?1544611460933
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CONCURSUL DE JURNALISM  
„BĂTRÂNUL ȘI MAIESTUOSUL BUCUREȘTI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX” 

 
Andreea Bălăneanu 

Clasa a XI-a C 
 

Organizat de Cercul „Valahia” pe data de 27 noiembrie 2018, s-a făcut remarcat prin 
participarea unor elevi din clasele a IX-a A, a X-a A, a X-a D, a XI-a B, a XI-a D și a XII-a D și prin 
lucrările deosebite (care vor fi publicate începând din numărul viitor în rubrica La pas prin 

București....). Juriul a fost format din doamnele profesoare Pandelescu Alina și Rădoi Eugenia, 
doamna bibliotecar Pavelescu Corina și elevii Konyha Roxana, Lăcătuș Mari, Mihai Petrina, Radu 
Liviu, Socol Cristina, Vâciu Ionela, Bălăneanu Andreea (clasa a XI-a C). 

Premiile au fost obținute de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Și ... ca să vă facem curioși ... vă prezentăm și câteva din lucrările care vor fi publicate. 

Fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 
 

PREMIUL I 
Vasile Eduard (clasa a IX-a A) 
Mircea Radu (clasa a XI-a D) 

PREMIUL II 
Colța Anamaria-Mihaela (clasa a X-a A) 

PREMIUL III 
Dobre Ștefan (clasa a X-a A) 
Turcu Ionuț (clasa a X-a A) 

MENȚIUNE 
Băluță Ștefan (clasa a XI-a D) 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 
 
 

TRADIȚIA CHEESECAKE-ULUI 
 

Cătălin-Daniel Apostol 
Clasa a XI-a D 

 
Chiar dacă nu există date certe cu privire la identitatea inventatorului faimoasei cream cheese, 

primul om care și-a brevetat rețeta a fost William A. Lawrence, din New York. În anul 1872, 
încercând să reproducă prăjitura normandă cu brânză Neufchâtel, el a creat întâmplător o compoziție 
mai cremoasă și mai bogată, după cum a fost și numită. Abia în anul 1912, James L. Kraft a inventat 
brânza pasteurizată, care a favorizat enorm răspândirea cheesecake-ului în întreaga lume. 

Înainte  să ajungă la New York în căutarea desăvârșirii, cheesecake-ul a fost creat pentru a da 
energie sportivilor de la primele Jocuri Olimpice. Deci se poate spune că este o prăjitură cu brânză 
care își are originile în Grecia antică. Apoi, după ce a fost popularizată de romani, în jurul anului 
1000 a ajuns în Europa de Vest, în Franța, Germania, Italia, Anglia. Grație imigranților, la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, New York-ul gustă acest delicios desert. 

Însă în lumea vorbitoare de limbă engleză, crema de brânză a înlocuit produsele lactate 
tradiționale. Imigranții europeni, care făceau cheesecake în mod tradițional, au adoptat această 
alternativă delicioasă și Cheesecake-ul în stil american a cucerit lumea întreagă. 

Restaurantele au în meniu propria variantă de cheesecake, conceput după rețete diferite, în 
funcție de specificul țării. Pentru compoziție, au fost folosite de la brânzeturi locale de tip caș, quarc 
în Germania, ricotta și mascarpone în Italia sau iaurt până la soia sau smântână. Această prăjitură 
este acoperită cu fructe sau ciocolată, cu zahăr sau frișcă sau chiar cu fulgi de nucă de cocos. De 
asemenea, poate fi servită proaspătă sau coaptă ori chiar sub formă de înghețată. În România, există 
numeroase variante regionale cu brânză: pască, plăcintă moldovenească, poale-n-brâu, brânzoaice, 
clătite cu brânză, colțunași, băscuțe și multe altele.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 
http://www.pastrychef.ro/in-cofetarie/cheesecake-preferata-din-antichitate 
https://www.foodnetwork.com/  
http://www.cheesecake.ro  
http://www.gustarte.ro  
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EXPOZIȚIA CULINARĂ 

„LECȚIA DE EDUCAȚIE GASTRONOMICĂ” 

 
Nicoleta-Georgiana Vlad 

Clasa a XI-a D 
 

Miercuri, 10 octombrie 2018, laboratorul de gastronomie, așa mic cum este el, s-a umplut cu 
elevi, profesori și… preparate. 

Realizatorii expoziției, dacă pot spune așa, au fost elevii clasei a XI-a D (Al Monakkal Samer, 
Băluță Ștefan, Chiriță Adrian, Dobre Beatrice, Iurcu Andreea, Mircea Radu, Paiu Mihai, Pârlea 
Andrei, Petcu Gabriel, Sîrbu Nicoleta, Vlad Nicoleta), adică eu și colegii mei, care ne pregătim 
pentru specializarea tehnician în gastronomie, deci încercăm să învățăm, dar și „să furăm”… 
meseria. 

Și astfel, coordonați de doamna profesoară Petre Daniela, am încercat să prezentăm preparate 
culinare deosebite, dovedind că am fost atenți la ceea ce am învățat, atât la disciplinele de 
specialitate, cât și în săptămânile de practică. 

Și ca să nu mă considerați lipsită de modestie, vă prezint dovezi ale „măiestriei noastre în 
domeniul gastronomic”. Încercăm și noi !... 
 
 

 
Fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 
 

CUM A SĂRBĂTORIT CERCUL „VALAHIA” ZIUA NAȚIONALĂ 
 

Alexandru Mavrodineanu 
Clasa XII-a D 

 
Putem spune că sărbătorirea Zilei Naționale a României a durat două săptămâni, deoarece 

Cercul „Valahia” a organizat mai multe activități cu această ocazie. Adică au început pe data de 27 
noiembrie, atunci când a avut loc concursul de jurnalism „Bătrânul și maiestuosul București la 
începutul secolului XX”, a continuat cu organizarea expoziției „Centenarul Marii Uniri în imagini” 
pe data de 29 noiembrie, apoi, la începutul lunii decembrie, s-a desfășurat concursul de eseuri 
„România în 100 de cuvinte”, activitățile încheindu-se pe data de 6 decembrie 2018, când a fost 
organizat concursul gastronomic „Preparate culinare”. 

Cum despre primele două activități au scris deja colegii mei, să vă relatez cum s-a desfășurat 
ziua de 6 decembrie. Într-o atmosferă festivă, pentru că sala era deja aranjată când am ajuns noi, au 
fost pregătite preparatele pentru concursul gastronomic. Au sosit toți elevii, profesorii, doamna 
directoare Crăciun Adi-Nicoleta și invitații noștrii - studenți și profesori din Universitatea de Ştiințe 
Agronomice și Medicină Veterinară București, reprezentanți ai Centrului de Informare Europe 

Direct  București, reprezentantul City Grill Group și doamna doctor Nedelea Adriana. 
După cuvântarea de început a coordonatorului Cercului „Valahia”, prof. Nedelea Nicoleta, s-a 

făcut întâi premierea câștigătorilor concursului de jurnalism, care și-au citit articolele. A urmat 
premierea elevilor ce au participat la realizarea expoziției „Centenarul Marii Uniri în imagini”. 
Despre ei puteți citi în articolele anterioare. 

Concursul de eseuri „România în 100 de cuvinte” a fost organizat pentru elevii din clasele a 
X-a și a XI-a, în colaborare cu doamna profesoară Florea Mihaela și domnul profesor Albu Ovidiu. 
Au concurat 13 elevi din clasele a X-a D, a X-a F, a XI-a B, a XI-a D și a XI-a E. Juriul a fost 
format din doamnele profesoare Marcu Daniela, Bobeică Daniela, Radu Roxana și elevii Vasile 
Eduard (clasa a IX-a A), Carpus Gabriela, Ciufu Valentina, Miu Raluca, Nedeluș Cristina, 
Mavrodineanu Alexandru (clasa a XII-a D). Premiile au fost obținute de următorii elevi: 
 

 
 

PREMIUL I    
Dobre Beatrice (clasa a XI-a D) 
PREMIUL II  
Ghiugan Liviu (clasa a X-a D) 
PREMIUL III    
Fota Ylnes (clasa a XI-a E) 
MENȚIUNE 
Stoica Alexandru (clasa a X-a F) 
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În timpul acestor premieri și prezentări de lucrări câștigătoare, s-a desfășurat și concursul 
gastronomic „Preparate culinare”, organizat în colaborare cu prof. Radu Roxana, la care au 
participat 25 de elevi din clasele a X-a A, a X-a E, a XI-a C, a XI-a D, a XI-a E. Întrucât toate 
preparatele au fost extraordinare, le-am considerat câștigătoare, așa că nu a contat cine a luat premii, 
a contat foarte mult participarea și pregătirea elevilor pentru acest eveniment de către doamnele 
profesoare Petre Daniela (coordonatorul echipei de gastronomie a cercului) și Radu Roxana.  

Să numim participanții, pe care îi felicit, așa cum au făcut-o toți cei prezenți în acel moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După cum se poate vedea în imaginile de mai jos, aspectul și calitatea preparatelor au fost deosebite. 

Fotografii realizate de ing. Muntean Constantin 
 
Informație pentru cei cărora le-a plăcut activitatea: responsabili pentru reușita evenimentului 

au fost profesorii coordonatori ai Cercului de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”: 
Bobeică Daniela, Ion Carmen-Mihaela, Nedelea Nicoleta-Doina, Petre Daniela, Stan Vasilica. 
 

Mătușică Nicolae și Dobre Ștefan (clasa a X-a A) 
 
Bănaru Mihaela, Ghimiș Mihaela, Preduș Alexandra și Roșu Mirela 
(clasa a X-a E) 
 
Bălăneanu Andreea, Caraliu Nicoleta, Constantinescu Claudia, 
Konyha Roxana, Socol Carla și Socol Cristina (clasa a XI-a C) 
 
Chiriță Adrian, Dobre Beatrice, Iurcu Andreea, Mircea Radu, Paiu 
Mihai, Păsărelu Andreea, Petcu Gabriel, Pîrlea Andrei și Vlad 
Nicoleta (clasa a XI-a D) 
 
Burlacu Timeea, Bordea Andrei, Ioniță Petrică și Nicolau Cristian 
(clasa a XI-a E) 
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 REŢETA NUMĂRULUI  
 

 
PASTEIS DE BELEM SAU TARTE PORTUGHEZE 

 
Mihai-Cosmin Paiu 

Clasa a XI-a D  
 
 
 

„Pasteis de Belem”, desert cunoscut în gastronomia mondială mai ales în ţările care au făcut 
parte din imperiul colonial portughez sub numele de „pasteia de nata” sau tarte portugheze, 
reprezintă o emblemă a Portugaliei, un desert de care toată lumea a auzit, toată lumea îl vrea, dar 
nimeni nu cunoaşte reţeta originală ... 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOD DE PREPARARE: 
 
       
Pentru foietaj, se amestecă făina, sarea şi apa, fără a 
frământa, ci doar pentru a forma o compoziţie cât de 
cât omogenă, fără cocoloaşe. Se acoperă aluatul şi se 
lasă 30 min. Se frământă apoi până când aluatul 
devine elastic. Se întinde în formă dreptunghiulară şi 
se distribuie untul moale în centru, lăsând marginile 
neacoperite. Se pliază o treime de aluat, apoi se 
aduce şi cealaltă treime deasupra.  
 
 

INGREDIENTE: 
Foietaj  
 300 g. faină  
 200 g. unt  
 apă  
 un praf de sare  

Crema  
 290 g. lapte  
 12 g. unt  
 un praf de sare  
 100 g. zahăr  
 2 ouă mari  
 coaja rasă a unei lămâi  
 1/2 linguriţă vanilie  
 1/2 linguriţă 

scorţişoară  
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Se rulează aluatul pe partea cea mai lungă până se 
obţine un cilindru. Se acoperă cu folie si se pune 
la rece pentru o oră. 
 
 
 

 
 
 
Se scoate aluatul din frigider, se lasă 10 min, apoi se taie în 
bucăţi de 2,5 cm.  
  
     
 

 
 
 
Se ung formele cu unt, apoi se aşează aluatul şi se întinde 
în formă astfel încât să urce pe pereţi până la jumătate, 
după care se pune umplutura. 
  
 

 
 
 
 
Se coc tartele timp de 15-20 min, până când devin aurii.   
   
 
 

 
 
Pentru cremă, se pune laptele la fiert împreună cu zahărul, 
untul, vanilia, coaja de lămâie şi scorţişoara. Între timp, se 
amestecă cu mixerul ouăle. Când laptele dă în clocot, se 
strecoară cu o sită fină, apoi se toarnă peste ou. Se amestecă 
bine până când compoziţia începe să se lege, dar nu trebuie 
lăsată să se întărească. Se acoperă vasul cu folie alimentară 
şi se lasă compoziţia să se răcească înainte de a o folosi.  
 
 
Surse: 
https://www.travelgirls.ro/idei-de-vacanta/culisele-antiga-confeitaria-pasteis-de-belem-lisabona.html 
https://pasteisdebelem.pt/en/ 
http://www.mentasirozmarin.ro/2014/09/pasteis-de-nata.html 
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 LALELE ȘI SPINI 
 

Această rubrică, realizată de corespondentul nostru special Anonymuss, încearcă să plaseze 
exemplele, atât cele pozitive cât și cele negative, în contextul atitudinii față de activitatea cercului 
„Valahia”. Vă sugerăm să luați ca model aspectele pozitive... poate veți primi buchetul de lalele și 
să ocoliți manifestările premiate cu spini... pentru a nu va răni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mulțumim domnului inginer Muntean 
Constantin pentru atenția pe care a acordat-o 
activității desfășurate de Cercul „Valahia” cu 
ocazia Zilei Naționale a României. Îi mulțumim 
nu doar pentru faptul că l-am văzut în mijlocul 
nostru în timpul evenimentului, ci mai ales 
pentru fotografiile în care a surprins momentele 
principale. Întrucât cercul are noi fotoreporteri, 
începători în meserie, ne-au prins foarte bine 
excelentele fotografii realizate cu măiestrie de 
un profesionist. 

 
 
 
Aceeași activitate... alte figuri și altă 
comportare. Am surprins doi dintre elevii 
participanți la concursul de preparate 
gastronomice, care și-au făcut remarcată 
prezența printre elevii responsabili și 
perseverenți în activitatea cercului. Îi las pe ei 
să se gândească dacă modul de comportare din 
această imagine este unul de elevi bine 
crescuți... (mă refer la cei 7 ani de acasă ... nu la 
musculatură), atunci când doamna directoare se 
află lângă ei, la notarea preparatelor. 

 
 
 
 

Fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 
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 TINERE TALENTE 
 
 
 

 

Desenul realizat de eleva Mirică Steluța (clasa a XI-a B) se potrivește sărbătorii din luna decembrie.  
 
 

ȘI PENTRU CĂ NE APROPIEM DE VACANȚA DE IARNĂ: 
 
 
 

  
 

 

 
 

REDACȚIA REVISTEI  

VĂ UREAZĂ 

VACANȚĂ  PLĂCUTĂ ! 


