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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 

 

PROIECT MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” 

Ediţia nr. 2 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Coordonator proiect 

 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti are în curs de desfășurare Proiectul municipal 

„Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6. 

Activităţile desfășurate sunt: 

A.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”. 

B.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”. 

C.Concurs de fotografie „Magia Europei”. 

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”. 

E.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”. 

F.Prezentare gastronomică „Preparate europene”. 

Avem ca parteneri în acest proiect: 

1.INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 5 

2.PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CARIERĂ, DIRECȚIA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

3.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L. 

4.ASOCIAȚIA ROI 

5.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI 

6.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE 

CERCHEZ” BUCUREŞTI 

7.CITY GRILL GROUP 

8.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN 

BUCUREŞTI 

S-au înscris 17 unități școlare: 

  1. Colegiul Național „Ion Neculce”  

  2. Colegiul Național „Sf. Sava”  

  3. Colegiul Național de Muzică „George Enescu”  

  4. Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”  

  5. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”   

  6. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” 

  7. Colegiul Tehnic Energetic  

  8. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” 

  9. Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”  

10. Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” 

11. Clubul Copiilor Sector 6 

12. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” 

13. Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” 

14. Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” 

15. Liceul Tehnologic „Dacia” 

16. Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”   

17. Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”  
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Afișul proiectului oferă informațiile necesare pentru înțelegerea modului de desfășurare.  



5 

 

Înscrierile la primele două secțiuni s-au încheiat, lucrările fiind în curs de jurizare.  

La secțiunea creație plastică „Împreună în Europa” concurează un număr de 37 de elevi de la 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, Colegiul Național „Ion Neculce”, Colegiul Național „Sf. 

Sava”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru 

Moțoc”, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Liceul Teoretic 

„Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic „Dacia” și Liceul 

Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”. 

La secțiunea eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” concurează 32 de elevi de la Colegiul 

Național „Ion Neculce”, Colegiul Național „Sf. Sava”, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Colegiul 

Tehnic Energetic, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, Colegiul Tehnic 

Mecanic „Grivița”, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, 

Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, Liceul Tehnologic „Sf. Antim 

Ivireanu”. 

Expoziția de desene este deja realizată, la parterul școlii, intrarea profesorilor. Urmează expoziția 

de postere, afișe, colaje, data limită de primire fiind 12 aprilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCES TUTUROR PARTICIPANȚILOR! 
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CONSTANTIN BRÂNCUŞI 

 

Cristian Nicolau 

Petrică Ioniță 

Andrei Bordea 

Clasa a XI-a E 

 

Constantin Brâncuși s-a născut pe 19 februarie 1876, în localitatea Hobița din județul Gorj. 

Părinţii lui, Nicolae şi Maria Brâncuşi, erau ţărani. La fel ca alţi copii de ţărani din acea vreme, 

Constantin nu a mers la şcoală. De la şapte ani a lucrat ca păstor, având grijă mai întâi de turma 

familiei, apoi lucrând pentru alţii, în Munţii Carpaţi. Acesta a fost momentul când tânărul păstor a 

învăţat să sculpteze în lemn, o artă populară în România rurală, folosită pentru a produce linguri, 

picioare de pat, butoaie de brânză şi faţade de case, toate împodobite cu gravuri. Stilul acestor 

ornamente avea să influenţeze numeroase lucrări ale lui Brâncuşi. În preferinţele sale, în port şi în stilul 

de viaţă, el a păstrat până la moarte simplitatea originilor sale. 

În anul 1894, s-a înscris la Şcoala de Arte şi Meserii din Craiova. Pentru a rămâne la această 

şcoală, Brâncuşi a trebuit să înveţe singur să scrie şi să citească. 

În 1896, la 20 de ani, Brâncuşi a început să călătorească: a mers la Viena pe Dunăre şi s-a angajat 

cioplitor în lemn pentru a câştiga banii necesari şederii acolo. Pentru că ambiţia lui era să devină 

sculptor, în 1898 s-a înscris la concursul de admitere la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti şi a fost 

admis. Apoi a fost admis la École des Beaux-Arts și a ajuns în atelierul unui sculptor academist, 

Antonin Mercié, care se inspira în lucrările sale din sculptura florentină renascentistă. Brâncuşi a lucrat 

cu el doi ani, dar, pentru a-şi câştiga existenţa, a avut ocupaţii neobişnuite. De asemenea, comenzile de 

portrete de la câţiva compatrioţi l-au ajutat în vremurile dificile. 

În 1906 a avut prima expoziţie la Paris, în Salonul sponsorizat de stat, apoi la Salon d’Automne. 

Cu un spirit destul de clasic, dar care exprima o mare energie, primele sale lucrări au fost influenţate de 

viguroasa operă a lui Rodin. Pentru a se distanţa de această influenţă, Brâncuşi a refuzat să intre în 

atelierul lui Rodin, deoarece, a spus el: „La umbra marilor copaci nu creşte nimic”. 

În 1910, Brâncuşi a executat o versiune embrionară a Muzei adormite. Sculptura este un cap 

izolat, de formă ovoidală, executat în bronz, detaliile feţei fiind reduse drastic. În timp, Brâncuşi avea 

să experimenteze adesea cu această formă ovoidală, atât în ipsos, cât şi în bronz. În 1924 a creat o 

formă ovoidală de marmură pură, lipsită de orice detaliu şi intitulată Începutul lumii. Aşa cum 

sugerează şi titlul, această masă ovoidală a reprezentat pentru Brâncuşi esenţa însăşi a formei sau un fel 

de primă manifestare a formei, pe care artistul nu a dorit să o altereze prin tehnici de sculptură 

tradiţionale de modelare. 

Brâncuşi şi-a extins experimentele cu formele simplificate până la modelarea exploratorie a 

păsării din 1912, Măiastra, o sculptură denumită după o pasăre fantastică din legendele populare 

româneşti. Prima variantă a lucrării a fost realizată în marmură, iar pasărea, o formă pură, era 

reprezentată în zbor, cu capul ridicat. Brâncuşi a continuat această idee cu alte 28 de variante în 

următoarele două decenii. După 1919, păsările sale au evoluat într-o serie de sculpturi de bronz şlefuite, 

toate intitulate Pasăre în văzduh.  

În aceşti ani de experimentare radicală, opera lui Brâncuşi a început să aibă un public 

internaţional din ce în ce mai mare. În 1913, când continua să expună la Salon des Indépendants din 

Paris, a participat la Armory Show (Expoziţia Internaţională de Artă Modernă) din New York, Chicago 

şi Boston, expunând cinci lucrări, între care Domnişoara Pogany, un bust stilizat care a avut diverse 

variante. Cunoscut deja în Statele Unite, Brâncuşi şi-a găsit acolo colecţionari credincioşi în 

următoarele decenii. Între timp, critici din întreaga lume atacau natura radicală a lucrărilor sale. 
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În 1918 a sculptat în lemn prima versiune a Coloanei Infinitului (sau fără sfârşit). Creată dintr-o 

serie de elemente simetrice suprapuse, această coloană inspirată de stâlpii caselor ţărăneşti din România 

întruchipa nevoia de ascensiune spirituală pe care Brâncuşi a exprimat-o adesea în lucrările sale. 

S-a reîntors în România pentru prima dată în 1924. În 1926 a vizitat Statele Unite, pentru o 

importantă expoziţie cu lucrările sale la Galeria Brummer din New York. Transportul operelor sale din 

Franţa a declanşat un proces de doi ani cu vameşii americani, deoarece o lucrare în cupru, Pasăre în 

văzduh, a fost atât de abstractă, încât aceştia au refuzat să creadă că era o sculptură. Brâncuşi a fost 

acuzat că introduce clandestin o piesă industrială în Statele Unite. În 1928 a călătorit din nou în Statele 

Unite, unde avea numeroşi cumpărători şi a câştigat procesul. 

Maharajahul din Indore a mers să îl vadă pe Brâncuşi la Paris în 1933 şi i-a solicitat să creeze un 

templu care să îi adăpostească sculpturile. Brâncuşi a lucrat mai mulţi ani la proiectul acestui templu şi, 

în 1937, a mers în India la invitaţia maharajahului. Moartea acestuia din urmă a împiedicat însă 

finalizarea proiectului.  

S-a întors din nou în România în 1937 şi în 1938 pentru inaugurarea a trei lucrări monumentale 

dintr-o grădină publică din Târgu Jiu, noi versiuni uriaşe în oţel la Coloana Infinitului, Poarta sărutului 

şi Masa tăcerii. 

Pionier al sculpturii moderne abstracte, lucrările sale în bronz şi marmură fiind caracterizate 

printr-o formă pură elegantă şi reţinută şi printr-o finisare rafinată, Constantin Brâncuși s-a stins din 

viață pe 16 martie 1957 la Paris. 

 

Surse: Enciclopedia Universală Britannica, vol. 3, B-C, Bucureşti, Editura Litera, 2010, p. 24-26 

https://istoriiregasite.wordpress.com/2014/01/05/constantin-brancusi-viata-si-opera/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istoriiregasite.wordpress.com/2014/01/05/constantin-brancusi-viata-si-opera/
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

PEȘTERA SCĂRIȘOARA 

 

Ștefan Giurconiu 

Clasa a XII-a D 

Descriere 

Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara 

adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România și 

al doilea ca mărime din Europa. Peștera are o lungime 

totală de 720 metri (din care vizitabili 250 metri) și 

adâncimea de 105 metri, având o intrare de 60 metri în 

diametru și 48 metri în adâncime. Peștera este împărțită 

în mai multe sectoare ce au diferite denumiri. 

În peșteră, temperatura medie a aerului pe timpul 

verii este de 1oC, iar în timpul iernii este de -7oC. 

Peștera a fost studiată pentru prima oară în 

anul 1938 de către marele speolog român Emil 

Racoviță, care a declarat-o rezervație speologică 

(prima de acest fel din România). Declarată 

monument al naturii și rezervație speologică, peștera 

situată la o altitudine de 1.150 metri este renumită 

datorită prezenței în interiorul ei a unui ghețar cu o 

vechime de peste 3.000 de ani, ce are o suprafață de 

5.500 metri pătrați, cu grosime a stratului de gheață 

ce depășește în unele locuri 37 metri, iar unde este 

stratul cel mai subțire măsoară aproximativ 26 metri. 

Descoperire 

 Nu se poate preciza cu exactitate data când peștera a fost 

descoperită, dar aceasta este menționată de către Adolf Schmidl, 

geograf austriac care a făcut primele observații și prima hartă a 

peșterii în anul 1863.  

Acces 

Cu autoturismul 

se ajunge din centrul 

comunei Gârda de Sus pe două drumuri: un drum pietruit cu o 

lungime de 10 kilometri sau pe un drum asfaltat care are 23 

kilometri. Pe jos, din centrul comunei Gârda de Sus, pe 

marcajul cruce roșie se poate parcurge traseul până la Peștera 

Scărișoara într-un timp de aproximativ  2-3 ore. 

Surse: https://www.welcometoromania.ro 

           https://ro.wikipedia.org/wiki 
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PENSIUNEA RUSTIC GHEȚAR 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Prof. Andora-Evelina Simina 

 

Ne aflăm în vestul Transilvaniei, mai precis în nord-vestul județului Alba, pe valea superioară a 

Arieșului Mare, la nord-vest de Câmpeni. Aproape de peștera Scărișoara. 

Localizată în satul Ghețari din comuna Gârda de Sus, județul Alba, pensiunea Rustic Ghețari se 

află la doar 1 km de peștera Scărișoara. Este construită în totalitate din lemn de brad, oferind nu numai 

confort, dar și un aspect plăcut și relaxant. Pentru că se știe deja, cabanele de lemn sunt călduroase 

iarna şi răcoroase vara, lemnul fiind un foarte bun izolator termic. 

Aflată într-o zonă naturală deosebită din Țara Moţilor, ideală pentru drumeții, plină de platouri, 

culmi, rezervații naturale, chei... care se îmbină natural cu gospodăriile tradiționale ale moților. 

Pune la dispoziție loc de joacă pentru copii și spațiu de servire a mesei în aer liber. Ce putem 

spune? Liniște, peisaj de vis, relaxare... 

 

Fotografii din arhiva personală 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 
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CONCURS „DATINI, TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI” 

 

Eduard Vasile 

Andrei Diaconescu 

Tiberiu Bârsan 

Clasa a IX-a A 

 

Pe data de 23 ianuarie 2019, parcă în prelungirea vacanței și sărbătorilor de iarnă, s-a desfășurat 

concursul intitulat „Datini, tradiții și obiceiuri românești”, cu două secțiuni – un concurs de postere și 

un concurs de cultură generală.  

La concursul de postere au participat 27 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a C și a IX-a F. 

Lucrările lor au fost notate de un juriu format din doamna profesoară Nedelea Nicoleta-Doina și elevii 

Dobre Beatrice, El Yazami Ștefania, Iurcu Andreea, Vlad Nicoleta, Chiriță Adrian, Crețu Marius, 

Pereanu Roberto (clasa a XI-a D). 

Au obținut premii următorii elevi: 

PREMIUL I – Dumitru Eduard (clasa a IX-a A) 

PREMIUL II – Gheorghe Andrei (clasa a IX-a A) 

PREMIUL III – Moraru Andreea (clasa a IX-a F) 

MENȚIUNE – Amza Mădălin (clasa a IX-a C).        

Lucrările acestui concurs alcătuiesc o expoziție în sala 5, etajul I. 

                    Expoziția                                                      Premianții concursului de postere 

 

Cea de a doua secțiune a fost un concurs de cultură generală între echipele claselor a IX-a A, a 

IX-a C, a IX-a F, a X-a A și a XI-a C. 

Fiecare echipă a fost formată din trei elevi: 

Clasa a IX-a A – Bîrsan Tiberiu, Diaconescu Andrei și Vasile Eduard 

Clasa a IX-a C – Căpitanu Mihaela, Marcu Teodor și Turculeț Alexandru 

Clasa a IX-a F – Moraru Andreea, Mitrea Laurențiu și Piteșteanu Andrei 

Clasa a X-a A – Colța Anamaria, Bamboi Ionuț și Turcu Ionuț 

Clasa a XI-a C – Bălăneanu Andreea, Vâciu Ionela și Radu Liviu 

Concursul a avut următoarele probe: 

PROBA 1: Ce înseamnă?… 

PROBA 2: Obiceiurile care marchează momentele importante din viața omului 

PROBA 3: Ce simbolizează?… 

PROBA 4: Când se sărbătorește ?…. 

PROBA 5: Completează! 
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Au fost acordate câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect la probele 1, 2 și 3; câte 1 punct pentru 

fiecare corelație corectă la proba 4; câte 1 punct pentru fiecare cuvânt plasat corect în textele de la 

proba 5. 

La sfârşitul concursului, după calcularea punctajelor, au fost premiați câştigătorii: 

PREMIUL I – clasa a XI-a C 

PREMIUL II – clasa a IX-a F 

PREMIUL III – clasa a X-a A 

MENȚIUNE – clasa a IX-a C 

Noi, autorii articolului, suntem echipa ce a reprezentat clasa a IX-a A. Nu am fost printre 

premianți, dar ne-a plăcut atmosfera, ne-am distrat împreună cu colegii răspunzând la întrebări, am 

cunoscut colegi din clasele mai mari. Despre premiu... mai avem timp. Suntem abia în clasa a IX-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii din arhiva Cercului „Valahia” 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

LACUL SFÂNTA ANA  

 

Liviu Ghiugan 

Clasa a X-a D 

 

Lacul Sfânta Ana se găsește la aproximativ 17 kilometri de Băile Tușnad și este singurul lac 

vulcanic de pe teritoriul României. Acesta s-a format pe fundul craterului vulcanului stins din Masivul 

Ciomatu. 

Referitor la ultima erupție a vulcanului, părerile diferă, însă se pare că aceasta a avut loc cam cu 

30.000-40.000 de ani în urmă. După această ultimă erupție, în craterul vulcanului s-a strâns apa din 

precipitații și așa s-a ajuns la apariția lacului. 

Acest loc reprezintă un punct important de atracție turistică naturală din Ținutul Secuiesc, fiind și 

singurul lac de proveniență vulcanică din Europa Central-Estică. Altitudinea la care se află este de 

aproximativ 950 metri, iar adâncimea apei atinge dimensiuni diferite între 12 și 6,5 metri. 

Și lacul Sfânta Ana are două legende sângeroase, vechi de sute de ani. 

Prima legendă amintește de doi frați rivali care își doreau să iasă în evidență unul față de celălalt cu 

orice preț. Așă că unul dintre ei a vrut să demonstreze că are cea mai frumoasă caleașcă și a înhămat la 

aceasta cele mai frumoase fecioare din sat. Deoarece ele erau firave și nu au reușit să mute caleașca 

foarte grea, bărbatul a hotărât să le biciuiască și să le supună la chinuri groaznice. Așa că una dintre 

fecioare, pe nume Ana, l-a blestemat. Atunci o furtună puternică s-a pornit din senin, l-a omorât pe 

bărbat și i-a dărâmat castelul. În locul castelului se spune că s-a format lacul de astăzi și de aceea poartă 

numele Sfânta Ana. 

A doua legendă se referă tot la o fată pe nume Ana. Aceasta a fost obligată de familie să se 

căsătorească cu un băiat pe care nu-l voia și nu-l iubea, chiar dacă și-a implorat părinții să nu o mărite. 

Însă aceștia nu au vrut să o asculte din cauza bogățiilor pe care le avea tânărul. Așadar, se spune că 

tânăra a fugit în noaptea nunții și s-a aruncat în lac. Deoarece localnicii au fost impresionați de 

suferința trăită de fată au hotărât să denumească lacul Sfânta Ana, loc al fertilității și al iubirii. 

 

Astăzi, pe lângă faptul că lacul 

este un loc de relaxare în care turiștii 

vin pentru a respira puțin aer curat, 

reprezintă și o zonă de pelerinaj. 

Oamenii vin aici să se roage la capela 

din piatră de pe margine, ridicată în 

anul 1564. Aici veneau, pe o durată de 

mai multe zile, aproximativ 30.000-

40.000 de pelerini, care se rugau la 

Sfânta Ana pentru a-i ajuta pe tineri să 

își găsească perechea. 

 

                                                                  Lacul Sfânta Ana 

Sursă: https://www.omofon.com 
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EXPOZIȚIA „PROMOVAREA TURISMULUI ROMÂNESC” 

 

Cristina Radu 

Andreea Teban 

Clasa a XI-a B  

 

Mai mulți elevi din clasele a IX-a E, a X-a D, a XI-a B, a XI-a D, a XII-a B, unii dintre ei membri 

ai cercului „Valahia”, alții nu, și-au unit forțele, îndrumați de coordonatorii cercului, prof. Bobeică 

Daniela, prof. Ion Carmen, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Petre Daniela, prof. Stan Vasilica și de 

domnul profesor Albu Ovidiu, pentru a realiza o expoziție în care să prezinte obiective turistice 

deosebite din România, de aceea a și fost numită „Promovarea turismului românesc”. 

 La etajul I a fost realizat chiar un spațiu expozițional al cercului, unde să poată fi expuse lucrările 

realizate pentru diferite concursuri. 

Elevii implicați în realizarea expoziției „Promovarea turismului românesc” au fost: Călin 

Andreea (clasa a IX-a E), Bulancea Ioan (clasa a X-a D), Mirică Steluța, Radu Cristina, Teban 

Andreea, Mocănașu Ana, Mihalache Ana-Maria, Dragomirescu Mihaela (clasa a XI-a B), Dobre 

Beatrice, Iurcu Andreea (clasa a XI-a D), Markocsan Alexandra, Andrei Adriana, Stoica Ionela, Rădoi 

Angela (clasa a XII-a B). Ei vor primi diplome în cadrul festivității dedicate Zilei Pământului. 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

FRANȚA-PARIS-TURNUL EIFFEL-MUZEUL LUVRU 

 

Ștefania El Yazami 

Clasa a XI-a D 

 

Monumentul își trage numele de la proiectantul său, 

Gustave Eiffel, fiind cea mai înaltă clădire din Paris. Peste 

200 de milioane de oameni au vizitat turnul de la inaugurarea 

sa în 1889, făcând astfel din el cel mai vizitat monument din 

lume. Împreună cu antena sa de 24 de metri, structura 

măsoară 325 de metri înălțime și cântărește peste zece mii de 

tone. Când construcția sa a fost încheiată în anul 1889, 

structura a fost declarată cea mai înaltă clădire din lume, titlu 

care i-a aparținut până în 1930. Cel mai vizitat loc din Paris 

este mereu aglomerat, iar cozile la intrare pot fi foarte mari. 

Pentru a le evita pe cât posibil este recomandat să încercați 

să-l vizitați dimineața și în timpul săptămânii. Puține sunt 

acele locuri sau monumente care simbolizează Parisul mai 

bine decât Turnul Eiffel. Desigur, există multe alte obiective 

turistice în Paris cu o istorie mult mai bogată. Există locuri 

mai puțin aglomerate și mult mai romantice.  

Muzeul Luvru este găzduit de palatul Louvre, care 

inițial a fost conceput ca o fortăreață sub domnia 

regelui Filip al II-lea. Ruinele acestei fortărețe încă 

mai pot fi văzute. Clădirea a continuat să fie extinsă 

de multe ori de-a lungul secolelor până a ajuns la 

forma actuală. În anul 1674, reședința regilor Franței a 

fost mutată la Palatul Versailles și astfel Palatul 

Louvre a rămas principalul loc în care colecțiile regale 

de artă au fost expuse. În timpul Revoluției Franceze 

s-a decis ca să devină muzeu și să găzduiască cele mai 

prețioase capodopere ale poporului francez. Când s-a 

deschis, în data de 10 august 1793, muzeul a prezentat 

o colecție de 537 de picturi, marea majoritate fiind 

opere confiscate de la biserică și de la monarhia franceză. Numărul operelor de artă a continuat să 

crească constant din daruri și donații. Din anul 2008, colecția Muzeului Louvre este împărțită în opt 

categorii distincte: Egiptul Antic; Antichități din Orientul Apropiat; Grecia, Etruscii și Imperiul 

Roman; Arta Islamică; Sculptură; Arta decorativă; Pictură; Printuri și Desene. În prezent muzeul 

găzduiește peste 380 000 obiecte și 35 000 de opere de artă. Peste 60 000 de metri pătrați sunt dedicați 

exponatelor permanente. Dintre cei 15 000 de vizitatori zilnici, peste 65% sunt străini. 

 

Surse: 

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

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

https://www.tvl.ro/paris/obiective-turistice/muzeul-louvre.html 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turnul_Eiffel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Luvru
https://www.tvl.ro/paris/obiective-turistice/muzeul-louvre.html
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

RESURSELE ARHEOLOGICE PALEOCREȘTINE DIN DOBROGEA 

Prof. Roxana-Andreea Radu 

 

Din punct de vedere turistic, siturile arheologice și implicit patrimoniul turistic sunt elemente 

relevante pentru dezvoltarea și promovarea culturală și economică a unei regiuni. Alegând Dobrogea ca 

subiect de studiu, se are în vedere punerea în valoare a patrimoniului protobizantin al unui teritoriu, 

astăzi de tradiție ortodoxă, însă multietnic și multiconfesional prin tradiție. Rezultatele selecției de 

situri arheologice postclasice ar trebui să fie integrate într-un produs turistic, care să utilizeze metodele 

cele mai potrivite în acest scop. 

Un aspect care trebuie discutat în distribuirea vestigiilor paleocreștine din Dobrogea este acela al 

repartizării acestor tipuri de resurse în funcție de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta de mai jos este considerată ca fiind un prim pas în identificarea resurselor arheologice 

paleocreștine, fiind realizată cu ajutorul programului QGIS (Quantum GIS), program care utilizează 

suprapunerea  mai multor tipuri de straturi pentru a putea ajunge la rezultatul dorit. 
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PREMIUL I: Apostol Cătălin  

(clasa a XI-a D) 

PREMIUL II: Markocsan 

Alexandra (clasa a XII-a B) 

PREMIUL III: Nicolau Cristian  

(clasa a XI-a E) 

 

MENȚIUNE 
Caraliu Nicoleta (clasa a XI-a C) 

Carpus Gabriela (clasa a XII-a D) 

Șahin Gabriel (clasa a XI-a C) 

Bălțatu Ionuț (clasa a XI-a E) 

 

 

CONCURSUL DE AFIȘE „OBIECTIVE GEOGRAFICE ȘI ISTORICE DIN ROMÂNIA” 

 

Nicolae Mătușică 

Clasa a X-a A 

 

Pe data de 27 februarie 2019 a avut loc concursul de afișe „Obiective geografice și istorice din 

România”. Au participat 23 elevi din clasele a X-a A, a XI-a C, D și E, a XII-a B și D, lucrările lor 

fiind notate de un juriu format din prof. Stan Vasilica, prof. Nedelea Nicoleta și elevii Tamaș Alex, 

Stancu Bianca, Croitoru Mădălina, Mătușică Nicolae și Samoilă Ionuț (clasa a X-a A). Criteriile de care 

au ținut cont membrii juriului au fost: respectarea temei concursului; originalitatea; creativitatea; 

aspectul lucrării; modul de prezentare. 

Premiile au fost obținute de următorii elevi:                   
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

LEGENDA LUI DRAGOBETE 

 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

 

 

 

Dragobete a fost fiul babei Dochia. Legenda 

spune că aceasta era o tânără deosebit de frumoasă și 

într-o seară ar fi adormit într-o poiană, iar Duhul 

Muntelui s-ar fi transformat în ceață și ar fi lăsat-o 

însărcinată. După 9 luni de zile, s-ar fi născut 

Dragobete, fiul acesteia. La naștere, el a avut patru 

ursitoare: Primavara i-a dăruit iubirea, prospețimea 

florilor și tinerețea fără bătrânețe; Vara i-a dăruit 

dulceața fructelor și căldura dragostei; Toamna i-a 

oferit un fluier pentru a-i înveseli pe oameni cu 

cântecele lui; Iarna i-a dat o îmbrăcăminte albă cu 

sclipiri de diamante. 

 

 

Dragobete a ajuns să fie îndrăgit și iubit atât de femei, cât și de bărbați. Se pare că darurile l-au 

ajutat să seducă toate tinerele care îi ieșeau în cale, motiv pentru care a devenit simbolul dragostei. 

Totuși, într-o zi, când deja era tânăr fecior, a întâlnit un înțelept care l-a dus în munte și l-a învățat totul 

despre plante și animale. În plus, în noaptea de 23 spre 24 februarie, apărea în visele băieților și îi 

învăța tainele iubirii. După sute de ani în care Dragobete i-ar fi învățat pe oameni să iubească, el a 

murit și a fost transformat într-o plantă numită „Năvalnic”, o plantă de leac, care apare primăvara 

devreme în poieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://www.google.ro/search?q=navalnic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjqbNk83

gAhUwDWMBHTm2BpcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=wyxbpeeO-wyFCM: 

https://www.pitestiromania.ro/Pagina%20sarbatori-Dochia.htm 

 

https://www.google.ro/search?q=navalnic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjqbNk83gAhUwDWMBHTm2BpcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=wyxbpeeO-wyFCM
https://www.google.ro/search?q=navalnic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjqbNk83gAhUwDWMBHTm2BpcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=wyxbpeeO-wyFCM
https://www.pitestiromania.ro/Pagina%20sarbatori-Dochia.htm
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ZIUA IUBIRII LA ROMÂNI 

 

Dobre Alexandra 

Clasa a IX-a D 

 

Cercul „Valahia” a dat startul activităților din semestrul al II-lea, pe 14 februarie 2019, când 

doamna profesoară Petre Daniela a organizat cu elevii clasei a IX-a D o frumoasă expoziție culinară cu 

tema „Ziua iubirii la români”. 

Expoziția a fost reușită, preparatele fiind pregătite cu dragoste. De aceea au și fost apreciate de 

toți profesorii participanți la activitate, mirați în primă fază de aspectul și gustul lor, poate și pentru că 

nu se așteptau ca elevii din clasa a IX-a să prepare astfel de bunătăți.  

 

 

 

 

Fotografii realizate de prof. Petre Daniela 

 

http://cerculvalahia.ro/ziua-iubirii-la-romani/
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

 

PREMIEREA ELEVILOR ADMIȘI LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DELE 

 

Radu Mircea 

Clasa a XI-a D 

 

Diplomele de limbă spaniolă DELE sunt titluri oficiale care acreditează cunoștințele de limba 

spaniolă. Ele sunt eliberate de către Institutul Cervantes în numele Ministerului Educației și Formării 

Profesionale din Spania, fiind recunoscute în toată lumea de către firme private, camere de comerț și 

sisteme de învățământ public și privat.  

Miercuri, 7 martie 2019, la Institutul Cervantes București a avut loc premierea elevilor Colegiului 

Tehnologic „Grigore Cerchez” ce au fost declarați admiși la examenul de certificare DELE. 

Am fost puși în situația de a lua cuvântul în fața unui mare număr de persoane, printre care se 

aflau domnul primar al sectorului 5, Daniel Florea, și Excelența Sa, domnul Manuel Larrotcha Parada, 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Spaniei la București, care au oficiat 

festivitatea de premiere. Nu pot spune că m-am simțit stânjenit, am încercat să fiu cu zâmbetul pe buze 

mereu, gândind că asta te poate scăpa din orice situație stânjenitoare. Mi-am dat seama că toți suntem 

oameni și ar trebui să avem drepturi egale, chiar dacă funcțiile noastre diferă. 

Cât despre curs, nu pot spune decât ce am spus și în discursul meu, că am avut o șansă enormă de 

a cunoaște atâția oameni buni și cumsecade. Am rămas prieten cu mulți dintre colegii cu care am 

învățat spaniola, chiar și după terminarea cursului. Pe lângă faptul că am avut oportunitatea de a învăța 

ceva nou, în cazul de față limba spaniolă, am rămas și cu foarte multe amintiri frumoase. 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

 

LUPA CAPITOLINA 

 

Ștefan Dobre 

Clasa a X-a D 

 

Dacă te plimbi prin centrul Bucureștiului, la intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu strada 

Lipscani se află Statuia Lupoaicei. 

În anul 1906, cu ocazia celebrării a 40 de ani de la încoronarea Regelui Carol I ca domnitor al 

României și 1800 de ani de la cucerirea romană a Daciei, municipalitatea Romei a dăruit bucureștenilor 

o copie a celebrului monument roman „Lupa Capitolina”, care o reprezenta pe legendara lupoaică ce   

i-ar fi alăptat pe Romulus și Remus, întemeietorii Romei. Copia din bronz a fost realizată de un 

sculptor grec anonim. 

Inițial, statuia a fost așezată pe un piedestal din piatră, ce purta acronimul SPQR (Senatus 

Populus Que Romanus, adică Senatul și Poporul Roman), ea fiind amplasată mai întâi în incinta 

„Arenelor Romane” din „Parcul Carol I” la data de 7 septembrie 1906, apoi, doi ani mai târziu, în Piața 

Sfântul Gheorghe, care atunci se numea Piața Romei. În anul 1931 a fost mutată pe Dealul Mitropoliei, 

în anul 1965 în mijlocul părculețului din Piața Dorobanți, iar în anul 1997 în Piața Romană, unde s-a 

aflat până în 2009. Între timp, a fost de mai multe ori furată și regăsită. Dispărea periodic și pentru 

întreținere. În anul 2010, primarul general al capitalei și ambasadorul Italiei au luat hotărârea să 

amplaseze statuia pe Bulevardul I.C. Brătianu, în fața magazinului București. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/She-wolf_suckles_Romulus_and_Remus.jpg) 

 

 

Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Lupoaicei_din_Bucure%C8%99ti 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

OBICEIURI CULINARE DE PAȘTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Cătălina-Andreea Iurcu 

Clasa a XI-a D 

 

Paştele este sărbătorit cu mâncăruri unice şi delicioase în mai toată lumea. Să facem însă un tur 

prin Uniunea Europeană, să vedem ce se mănâncă cu ocazia acestei mari sărbători. 

 

MAREA BRITANIE: Tortul Simnel 

 

O prăjitură pascală ce vine din timpuri străvechi, din secole 

îndepărtate. Este un tort de fructe, cu topping de marţipan. 

De pe el nu lipsesc 12 bile din marţipan, care simbolizează 

cei 12 apostoli. 

 

 

FRANŢA: Picior de miel 

 

Cunoscută ca „le gigot d'agneau Pascal”, acestă reţetă, deşi 

are un nume complicat, este de fapt una simplă, carnea de 

miel fiind asezonată cu usturoi şi ierburi, precum rozmarinul, 

apoi rumenită la cuptor. 

 

 

POLONIA: Zzurek  

 

Borşul alb este nelipsit de pe masa de Paşti. Se prepară cu 

făină de secară, cârnaţi şi ouă fierte tari. 

 

 

ITALIA: Colomba di pasqua 

 

Pâinicile dulci sunt des întâlnite în Italia, de sărbători. Ca 

panettone de Crăciun, de Paşti se pregăteşte colomba di 

pasqua. Are forma unui porumbel, simbolul păcii. Este 

umplută cu fructe uscate, iar pe deasupra are presărate 

migdale şi perle de zahăr.   

 

GRECIA: tsoureki 

 

Asemănătoare cu challah, tsoureki este o pâine dulce, 

împletită, ce simbolizează Sfânta Treime. Este servită cu ouă 

roşii. 

 

Sursă: http://www.gustarte.ro/gustyle/mancaruri-traditionale-

de-paste-un-tur-culinar-in-jurul-lumii-16233911 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

ACTIVITĂȚILE CERCULUI „VALAHIA” DIN LUNA MARTIE 

 

CONCURS DE CREAȚIE „MĂRȚIȘOARE ECOLOGICE” 

 

Tania Năstase 

Clasa a XI-a E 

 

Vineri, 1 decembrie 2019, a avut loc concursul de creație „Mărțișoare ecologice”. Au participat 

22 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a C, a IX-a E, a X-a D, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C și a XI-a D. 

Ei au confecționat mărțișoare din materiale refolosibile. După cum se poate observa, participanții au 

lucrat la detalii, pentru ca rezultatul final să fie unul deosebit. 
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Juriul a fost format din doamna profesoară Ion Carmen-Mihaela și elevii Iusein Melisa, Tuli 

Liliana, Fota Ylnes, Năstase Tania (clasa a XI-a E). Notele au fost acordate în funcție de aspectul 

lucrării, materialele utilizate și originalitate. 

Premiile au fost obținute de următorii elevi: 

PREMIUL I     Dorobanțu Alexandra (clasa a IX-a E) 

                          Dan Cristina (clasa a XI-a A) 

PREMIUL II     Babană Anamaria (clasa a XI-a A) 

PREMIUL III     Radu Liviu (clasa a XI-a C) 

MENȚIUNE     Popescu Andreea (clasa a IX-a E) 

                                                       Caraliu Nicoleta (clasa a XI-a C) 

                                                       Vlad Nicoleta (clasa a XI-a D) 
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Expoziția realizată cu lucrările participante 
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CONCURS GASTRONOMIC „MĂRȚIȘOARE CULINARE” 

 

Andreea Bălăneanu 

Clasa a XI-a C 

 

Pe data de 8 martie 2019, clasele a XI-a C și a XI-a D au demarat o întrecere care să dovedească 

buna lor pregătire în domeniul turism și alimentație, dar... și cum stau cu creativitatea și spiritul de 

echipă. 

Concursul organizat între cele două clase a constat în realizarea unor prăjituri, cât mai originale 

ca aspect, dedicate zilei de 8 Martie. 

Echipa clasei a XI-a C a fost alcătuită din Bălăneanu Andreea, Constantinescu Alexandra și 

Vâciu Ionela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa clasei a XI-a D a fost formată din Dobre Beatrice, Iurcu Cătălina, Sârbu Nicoleta, Vlad 

Nicoleta, Al Monakkal Samer, Chiriță Adrian, Vasile Alexandru. 
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Juriul, compus din prof. Doncu Nina, prof. Iacob Honorinne, prof. Ion Carmen-Mihaela, prof. 

Lican Sânziana, prof. Pandelescu Alina, prof. Petre Daniela, prof. Pușcaș Gabriela, prof. Radu Roxana, 

prof. Simion Doina, prof. Boboc Constantin, a apreciat „mărțișoarele culinare” în funcție de: 

creativitate, aspect comercial, gradul de dificultate în realizare, gust. Membrii juriului au acordat note 

de la 1 la 10 fiecărui preparat. 

 

După calcularea punctajului, clasa a XI-a C a obținut o medie de 96 de puncte, iar clasa a XI-a D 

o medie de 96,4 puncte. 
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 REŢETA NUMĂRULUI  

 

 

FRIGĂRUI DE CREVEȚI CU SOS DE MANGO 

 

Beatrice Dobre 

Clasa a XI-a D 

 

Ingrediente: 

 

30 creveți (650 g necurățați) 

2 linguri sos Sriracha 

2 linguri ulei de măsline 

2 căței de usturoi  

1/2 linguriță miere (sau zahăr) 

5 fire pătrunjel 

sare, piper negru 

 

Sos de mango 
1/2 mango mare (bine copt și aromat) 

1/2 lime 

2 linguri ulei de măsline 

sare, piper negru 

 

Mod de preparare: 

 1.Se curăță creveții, se clătesc sub jet de apă și se usucă 

bine. 

2.Într-un bol se amestecă bine sosul Sriracha, usturoiul 

strivit, uleiul și mierea. Se toarnă peste creveți, se adaugă 

pătrunjelul tocat, sare și piper. Se amestecă totul bine. 

3.Se lasă creveții la marinat câteva ore la frigider sau 1 oră 

la temperatura camerei. 

4.Chiar înainte de a pregăti creveții se prepară sosul: se 

pune în robotul de bucătărie pulpa de la 1/2 mango, coaja 

de la 1/2 lime, sucul de la 1/2 lime (2 linguri suc), uleiul, 

puțină sare și piper negru. Se mixează bine în robot, până 

se transformă într-o cremă fină. 

5.Se înșiră creveții, câte 5 pe fiecare frigăruie. 

6.Se încinge bine grătarul (sau tigaia grill, fără adaos de 

grăsime, 5 minute la foc maxim). Se așează frigăruile pe 

grătar, fără a le înghesui. Se prăjesc pe ambele părți până 

prind urme frumoase de grătar (cca 2 minute / parte). 

7.Se servesc creveții fierbinți, cu sosul de mango. 

 

Sursă: 

https://www.e-retete.ro/retete/frigarui-de-creveti-cu-sos-de-mango 

 

 

https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=Sriracha
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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” și față de colegiul nostru. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordăm lalelele acestui număr unuia dintre 

elevii care au fost premiați la Institutul 

Cervantes. El se numește Mircea Radu și este 

elev în clasa a XI-a D. Am aflat că a 

impresionat audiența cu un discurs, scurt și la 

obiect, în limba spaniolă. Nu este primul 

proiect în care se implică și, sper eu, că nu va fi 

nici ultimul. Dacă privim cu atenție fotografia 

în care doamna directoare apare lângă elevii 

școlii noastre, se poate observa mândria pe care 

o simte. Și are de ce să fie mândră. Avem elevi 

care ne fac să simțim asta. Bravo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinii se îndreaptă spre clasa a XI-a D, ca 

premiu pentru mizeria pe care reușesc să o lase 

în sala nr. 5, în fiecare zi... la terminarea orelor. 

Nu reușesc să înțeleg de unde provine 

încăpățânarea de a nu duce coșul de gunoi, în 

condițiile în care elevul de serviciu ar trebui să 

facă doar câțiva pași pentru a scăpa de hârtiile 

care se revarsă din el și se împrăștie prin clasă. 

Ar părea că sunt în primul an de școală și nu 

știu care sunt îndatoririle elevului de serviciu. 

Chiar așa? După aproape 11 ani de activitate 

școlară? 
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 TINERE TALENTE 

 

 

Desenul îi aparține elevului Turculeț Alexandru, din clasa a IX-a C,  

și reprezintă o locuință din perioada medievală. 

 

 

 

 

 

 

PENTRU CĂ MAI AVEM PUȚINE ZILE PÂNĂ PLECĂM ÎN VACANȚĂ, 

REDACȚIA REVISTEI „TIMP ȘI SPAȚIU” VĂ UREAZĂ ANTICIPAT: 

 

VACANȚĂ PLĂCUTĂ! 
 
 

 

 


