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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 
 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 DESTINAŢII TURISTICE 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 ŞTIAŢI CĂ?.... 
 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 
 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 RECOMANDAREA REVISTEI 

 REŢETA NUMĂRULUI  
 LALELE ȘI SPINI 

 TINERE TALENTE 

                      REDACTOR COORDONATOR,                                             REDACTOR-ŞEF, 
                           Prof. Nicoleta-Doina Nedelea                                                Prof. Vasilica Stan 

 

        REDACTOR-ŞEF ADJUNCT, 
       Prof. Carmen-Mihaela Ion 

 

                REDACTORI GASTRONOMIE:                                            REDACTORI TURISM: 

                Prof. Daniela Petre                                                                     Prof. Daniela Bobeică  
                Beatrice Dobre (clasa a XI-a D)                                                Valentina Măcrineanu  (clasa a IX-a E)                                                                                                  

                Nicoleta-Andreea Sîrbu (clasa a XI-a D)                                  Ioan Bulancea (clasa a X-a D)                           

                Nicoleta Vlad (clasa a XI-a D)                                                   Georgiana Dobre (clasa a XI-a B)   

 

 

                FOTOREPORTERI:                                                                 REDACTORI ISTORIE-GEOGRAFIE: 

                Ionuț Bamboi (clasa a X-a A)                                                    Prof. Roxana Radu                                                        

                Bianca Stancu (clasa a X-a A)                                                   Andreea Bălăneanu (clasa a XI-a C) 

                Nicolae Mătușică (clasa a X-a A)                                              Gabriel Șahin (clasa a XI-a C)                                                                                 

                Ioan-Andrei Dascălu (clasa a XI-a D)                                      Cătălina Iurcu (clasa a XI-a D) 

 



3 
 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 

 

REVISTA „TIMP ȘI SPAȚIU” ÎMPLINEȘTE 2 ANI DE LA PRIMA APARIȚIE 
 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 
Redactor coordonator 

 
Când am început să scriu acest articol mă gândeam: „Doamne, ce trece timpul! Parcă ieri ne 

întrebam cum ar fi... să avem o revistă a cercului? Parcă ieri căutam un nume... Parcă ieri...”. 
Acest ieri a fost 1 iunie 2017, data când a apărut primul număr al revistei „Timp și spațiu”. De 

atunci parcă timpul a trecut fără să ne dăm prea mult seama de munca noastră, de responsabilitatea 
asumată atunci când am hotărât să realizăm o revistă, de dorința firească a creșterii calitative, care se 
poate observa de-a lungul celor 8 numere apărute. 

Credem că am crescut încet-încet, ne-am perfecționat „din mers”, am învățat împreună ce avem 
de făcut pentru a fi din ce în ce mai buni, ne-am gândit să nu renunțăm... chiar dacă uneori a fost greu. 

Chiar din primul an am avut curajul să participăm la Concursul de reviste școlare. Ne-am mândrit 
cu PREMIUL II obținut pe sector și cu MENȚIUNEA pe municipiu. Am promis să fim perseverenți și 
să ne mobilizăm în continuare forțele pentru a obține rezultate mai bune, am schimbat continuu 
redactorii, am căutat tot timpul idei noi... Sperăm că ați observat toate aceste lucruri, voi, cititorii fideli 
ai revistei. 

Ca o dovadă a celor afirmate, vă lăsăm să observați, mai jos, schimbările produse de-a lungul 
celor doi ani la nivel de copertă.  

 Vom încerca să continuăm această activitate, să scriem articole interesante, să căutăm subiecte 
noi. De aceea trebuie să urăm revistei viață lungă și tot mai multe reușite. 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 
 

 

SIBIU -  CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ÎN 2007, REGIUNE GASTRONOMICĂ 
EUROPEANĂ ÎN 2019 

 
Liviu Ghiugan 
Clasa a X-a D 

 
Trebuie să recunoaștem că anul 2007 a pus Sibiul pe harta turismului european și că a fost, 

practic, momentul hotărâtor în care a devenit un important pol al turismului românesc.  
Anul 2019 este din nou un an important pentru Sibiu, pentru că devine Regiune Gastronomică 

Europeană, iar restaurantele din această zonă vor fi o țintă de interes pentru gurmanzii europeni, dar și 
pentru că aici are loc, pe 9 mai 2019, Summitul unde se întâlnesc liderii țărilor europene. 

Și... dacă nu ați vizitat încă orașul, puteți să îl puneți pe lista locurilor care merită să fie văzute. 
Nu vă veți plictisi, nu veți obosi, nu veți fi dezamăgiți de peisaj, aspect sau condiții.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Hotelul Împăratul Romanilor din centrul Sibiului 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu 

 
                                                                                                                 Piața Mare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 
 

PAȘTELE ÎN ITALIA 
 

Andreea-Cătălina Iurcu 
Clasa a XI-a D 

 
 
Pentru că tocmai s-a încheiat vacanța de Paște, cred că ar fi bine să cunoaștem ce se întâmplă și 

pe alte meleaguri cu această ocazie. Și pentru că noi avem parte de vreme închisă, temperaturi mai 
scăzute, cer noros, ploaie, averse și furtuni cu fulgere... să ne îndreptăm atenția spre zone mai însorite, 
poate astfel ne schimbăm starea de spirit, uităm că tocmai s-a sfârșit vacanța, că mai avem câteva 
săptămâni bune până la următoarea... că avem de învățat, de încheiat medii, de scăpat de corigențe...  

Se spune că... dacă îți petreci Paștele în Italia, ai ocazia să te simți renăscut. Atât florile puternic 
parfumate, cât și soarele pătrunzător te ajută să înțelegi mai bine sărbătoarea Paștelui, să capeți o 
perspectivă nouă despre viață.  

Reînnoirea începe cu „Domenica della Palme” („Duminica palmierilor”), așa cum este numită în 
Italia Duminica Floriilor. Italienii participă la liturghie și, după ce primesc binecuvântarea preotului, 
obișnuiesc să împletească frunze de palmier în formă de cruce sau sub formă de ghirlande, pe care le 
dăruiesc prietenilor și membrilor familiei ca însemne de noroc. Cei cu adevărat credincioși merg la 
biserică în fiecare zi între Duminica palmierilor și duminica de Paști.  

În „Venerdi Santo” („Vinerea Sfântă”) multe orașe găzduiesc parade prin care se reamintește 
drumul patimilor lui Christos către locul său de crucificare. În ajunul Paștelui, la miezul nopții, aproape 
întreaga suflare se adună pentru a lua parte la una dintre cele mai lungi liturghii ale anului, așteptând 
învierea Domnului. 

Bisericile sunt pline în dimineața de Paști. Altarele sunt inundate de flori albe, cale, garoafe și 
romaniță. După îndelungata liturghie din noaptea învierii, acum are loc una mai scurtă. Se pare că 
„Messa corta, tavola lunga” („Slujba scurtă, masa lungă) este motto-ul italian pentru Paște.  

Astfel, rețetele tradiționale din miel și iepure alternează cu ouăle fierte, „antipasto” (cârnați uscați 
și brânză proaspătă) și paste. Deserturile populare de Paști cuprind „pastiera” (plăcintă din grâu),  
„migliaccio” (prăjitură cu spaghetti) și „colomba” (prăjitură în formă de porumbel cu glazură și 
migdale). 

Copiii recită poezii, spun povești învățate la școală și primesc un cadou pentru recitalul oferit. 
Darul tradițional este un mare ou din ciocolată învelit în poleială, ce conține o surpriză. După prânz, 
urmează o competiție de ciocnit ouă. 

Pasquetta (a doua zi de Paști sau „micul Paște”), cunoscută și sub numele de „Lunea Paștelui”, 
este tot o zi de sărbătoare. Denumită și „Lunedì dell’Angelo” (lunea îngerului) ), în această zi se 
comemorează, după cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea, „întâlnirea mesagerului ceresc cu femeile 
grăbite să ajungă la mormântul lui Christos”. 
 
 
Sursă: 
https://www.diane.ro/2011/04/pastele-in-italia-traditii-si-obiceiuri.html 

 
 

 

https://www.diane.ro/2011/04/pastele-in-italia-traditii-si-obiceiuri.html
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 
 
 

MĂNĂSTIREA VORONEȚ 
 

Gabriela Butnaru 
Clasa a XII-a D 

 
Construită în anul 1488 de către Ştefan cel Mare, Mănăstirea Voroneţ se află în judeţul Suceava, 

la 5 km de Gura Humorului. Conform Romanian Monasteries, Biserica Sfântul Gheorghe, ce face parte 
din mănăstire, a devenit cunoscută atât pentru frescele exterioare, cât şi datorită culorilor vibrante 
utilizate pentru figurile amplasate pe fondul albastru. Conform textului amplasat la intrare, biserica a 
fost construită în mai puţin de patru luni, arhitectura sa cuprinzând influenţe gotice.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biserica Sfântul Gheorghe din incinta Mănăstirii Voroneț 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/04_Manastirea_Voronet.jpg/800px-

04_Manastirea_Voronet.jpg) 
 

Mănăstirea, clasată ca monument 
UNESCO, a fost supranumită „Capela Sixtină a 
Estului” datorită frescei „Judecăţii de apoi” 
pictată pe celebrul pigment „Albastru de 
Voroneţ”, renumit pentru rezistenţa sa în faţa 
condiţiilor climatice aspre. 

Conform unor documente istorice, 
muncitorii din acea perioadă erau plătiţi în 
butoaie cu ţuică, chiar acest tip de alcool fiind 
ingredientul ce ajuta la obţinerea pigmentului. 
Ipoteza a fost confirmată şi de testele de laborator 
realizate asupra tencuielii mănăstirii, teste care ar 
fi dovedit prezenţa urmelor de ţuică.  
 
Sursă: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B 

http://www.descopera.ro/istorie/14531038-stefan-cel-mare-domnitorul-care-a-marcat-istoria-moldovei-la-lucruri-de-razboaie-mester-unde-era-nevoie-insusi-se-varaia-ca-vazandu-l-ai-sai-sa-nu-indarapteze-si-pentru-aceia-raru-razboiu-de-nu-l-biruia
http://www.romanianmonasteries.org/ro/bucovina/voronet
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/04_Manastirea_Voronet.jpg/800px-04_Manastirea_Voronet.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/04_Manastirea_Voronet.jpg/800px-04_Manastirea_Voronet.jpg
http://www.descopera.ro/istorie/16321878-ce-mesaje-secrete-a-ascuns-michelangelo-in-picturile-din-capela-sixtina
http://www.descopera.ro/istorie/15840118-ciudata-batalie-de-la-caransebes-locul-in-care-soldatii-armatei-austriece-au-inceput-sa-se-lupte-intre-ei-a-pornit-de-la-o-tuica-tiganeasca
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

 

 

OBIECTIVELE TURISTICE DIN ZONA MUNȚILOR ȘUREANU 

 
Prof. Andora-Evelina Simina 

 
Munții Șureanu fac parte din Grupa Munților Parâng, aparținând Carpaților Meridionali. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Munții Șureanu 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Vegetatie_Sureanu.JPG/300px-

Vegetatie_Sureanu.JPG) 
 

În această zonă există numeroase obiective turistice, naturale (chei, peșteri, canioane) și antropice 
(fortificații dacice, cetăți medievale, biserici, muzee, case memoriale). 

Oraşul Sebeş, „în germană Mühlbach, în maghiară Szasz Sebes, este locul controverselor, al 
gălăgiei şi al liniştii deopotrivă”. Sebeşul este prima cetate săsească a Transilvaniei, de aceea, tot ceea 
ce conţine, de la biserica evanghelică, mănăstirea franciscană, pieţele săseşti, uliţele vechi, până la 
parcuri, amintește de vremurile de demult. Zidul cetății medievale din secolele XIV-XV, Biserica 
evanghelică a cărei construcție în stilul romanic a început înainte de 1241, Capela Sf. Iacob realizată în 
stil gotic, Halele breslelor, Casa Binder, Casa Zapolya, Turnul Studentului sau al Croitorilor, Turnul 
Octogonal, Turnul Semicircular, Turnul Cizmarilor sunt obiectivele ce pot fi vizitate.  

Râpa Roşie iese în evidenţă datorită ridurilor roşii care o face fascinantă şi iubită de tinerii 
doritori de săriturile cu parapanta. „Profilul unic al rezervaţiei e dat de alternanţa argilelor roşii cu 
gresii cenuşii, alcătuite în formaţiuni slab cimentate. Nu lipseşte din peisaj flora, cu specii protejate de 
lege, dar nici fauna reprezentată de vulpe, lup, mistreţ, fazan, şoim, potârniche”. De pe această 
formaţiune de microrelief, în zilele însorite se pot admira vârfurile Trascăului şi Munţii Făgăraş. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Vegetatie_Sureanu.JPG/300px-Vegetatie_Sureanu.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Vegetatie_Sureanu.JPG/300px-Vegetatie_Sureanu.JPG
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Cetatea din Petreşti se află la doar 4 km de Sebeş. Satul săsesc Petreşti te întâmpină cu străzi 
largi, străjuite de  case înalte, cu porţi mari ce formează adevărate fortăreţe. Ruinele cetăţii medievale, 
construită în secolele al XIV-lea şi al XV-lea la marginea satului şi cimitirul luteran ne amintesc de 
locuitorii acestor meleaguri, care se aflau în siguranţă în spatele zidurilor robuste în timp de război, iar 
în timp de pace îşi adăposteau aici cerealele şi celelalte alimente. 

Cetatea dacică de la Căpâlna este sit UNESCO, fiind ridicată în sec. I î.Hr. de către Burebista, 
constituind un punct important de apărate a drumurilor spre capitala Daciei, Sarmizegetusa. Pentru a 
ajunge la cetate, călătorul trebuie să parcurgă, prin pădure, un drumeag şerpuitor de vreo 2 km, ce 
porneşte din satul Căpâlna. 

Iezerul Şureanu sau „Lacul fără fund”, se află la poalele vârfului Şureanu. Lacul glaciar, adânc 
şi foarte limpede, este o adevărată minunăţie ce încântă orice privitor care ajunge aici, în ţinutul 
Munţilor Sebeşului, considerat „Elveţia Estului”. Luciul lacului se poate vedea foarte bine de pe traseul 
de urcare pe masivul Şureanu. 

Ţinutul Sebeşului încântă turistul în toate anotimpurile. Acesta poate poposi la pensiunile din 
zona Sebeş deoarece reprezintă un punct de plecare spre nenumărate trasee turistice din judeţul Alba, 
de hoinărit pe cărări de munte pentru a urca pe vârfurile Şureanu (2059 m) şi Pătru (2130 m) sau de a 
ajunge pe Transalpina, la Lacul Oaşa, Mănăstirea Oaşa, Poarta Raiului şi la Domeniul Schiabil Şureanu 
unde există 9 pârtii de schi ce totalizează 11 km, la altitudinea de 2010 m, cu panoramă spre munţii 
Parâng, Retezat, Cindrel şi Lotru.  

În luna august, în fiecare an se organizează „Şureanu Mountain Festival”, „eveniment cultural - 
sportiv care celebrează aventura, tradiţia şi aerul curat”, cunoscut atât în ţară cât şi în străinătate. 
Festivalul are loc în Poarta Raiului, în Luncile Prigoanei, culmile Munţilor Şureanu şi este alcătuit din 
cinci secţiuni: camping, alergare uşoară, cicloturism, fotografie şi etnografie.  

Este o adevărată afacere să investeşti în această zonă a Sebeşului, plină de farmec şi istorie, atât 
de fascinată şi plină de mister, cu cetăţi medievale ridicate într-un cadru natural asemuit cu cel din 
Elveţia. 

Turiștii cazați la pensiunea Boema din localitatea Lancrăm, de exemplu, pot face drumeții în 
împrejurimi, vizitând obiective turistice din localitatea Sebeş, Casa memorială Lucian Blaga de la 
Lancrăm, Râpa Roșie, Peștera Scărișoara, Cheile Intregalde, Detunatele, Cetatea de la Alba-Iulia. 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pensiunea BOEMA, localitatea Lancrăm, jud. ALBA 

 
Bibliografie: 
Bonifaciu Sebastian, coord., 1983, România: ghid turistic, Editura Sport-Turism, București. 
Tileagă Florin-Rareş, coord., 2014, Judeţul Alba. Ghid turistic, ediţia a IV-a, un produs al Consiliului 
Judeţean Alba. 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

 

CUM AM SĂRBĂTORIT ZIUA PĂMÂNTULUI 
 

Ionela Vâciu 
Clasa a XI-a C 

 
Omul s-a aflat dintotdeauna în mijlocul naturii şi a folosit toate darurile pe care i le-a oferit 

aceasta. De aceea, protejarea planetei noastre a devenit o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi - 
adulţi, adolescenţi şi copii. În aceste condiţii, școala trebuie să transforme sentimentele elevilor în 
convingeri şi deprinderi de protecție a mediului înconjurător, pentru a contribui la conservarea şi 
ameliorarea calităţii lui, deteriorarea mediului având efect asupra sănătăţii și periclitând chiar existenţa 
generaţiilor viitoare. 

De aceea a fost propus proiectul „RECUPERARE-RECICLARE-REFOLOSIRE... DE ZIUA 
PĂMÂNTULUI”, desfășurat în perioada 18 martie-19 aprilie 2019. 

De ce este nevoie pentru ca un proiect să reușească? De idei, colaborare și ajutor. Ideea îi aparține 
doamnei profesoare de educație fizică Anca Bratu, fiind transformată în proiectul „Recuperare-
reciclare-refolosire... de Ziua Pământului” de doamna profesoară Nicoleta-Doina Nedelea, coordonator 
al cercului „Valahia”.  

Colaborarea a fost pusă în practică de elevii claselor a XI-a C, a XI-a D și a XI-a E, coordonați de 
diriginții lor, iar ajutorul a venit de la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al sectorului 5 și 
de la echipa managerială a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. 

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost: 
1.Confecționarea de ghivece pentru flori și ținute pentru eco-paradă din materiale reciclabile  

(18-29 martie) 
2.Realizarea spațiului verde „Oaza din Cerchez”  

(1-5 aprilie) 
3.Concurs de fotografie și expoziție „A doua față a Bucureștiului”  

(8-12 aprilie) 
4.„Eco-parada 2019”, ediția a II-a  

(15-19 aprilie) 
 
 

„OAZA DIN CERCHEZ” 
 

Nicoleta Caraliu 
Gabriel Șahin 

Clasa a XI-a C 
 

În numărul trecut al revistei și pe site-ul www.cerculvalahia.ro ați aflat despre competiția între 
clasele a XI-a C și a XI-a D, începută pe 8 martie 2019, prin organizarea concursului „Mărțișoare 
culinare”. Această întrecere a continuat cu realizarea spațiului verde numit „Oaza din Cerchez”, care 
am dorit să reprezinte chiar o oază în care să găsim un strop de liniște în timpul scurtelor noastre pauze. 

S-a urmărit dezvoltarea creativității elevilor și formarea unei atitudini responsabile față de mediul 
înconjurător, prin confecționarea din materiale reciclabile a ghivecelor și rondurilor pentru flori. 

Echipa clasei a XI-a C a fost formată din elevii Caraliu Nicoleta, Calangiu Mihai, Șahin Gabriel, 
Vâciu Ionela. Ei au amenajat peretele decorativ, fiind notați cu 68 de puncte de către juriul concursului, 

http://www.cerculvalahia.ro/
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format din doamna profesoară de biologie Gabriela Teoderoiu și elevii Cernăuțeanu Florin, Pîrvulescu 
Nicole, Mânzu Ion Silviu, Diac Ștefan, Mata Cristi, Tudor Ioana din clasa a XII-a C. 

Echipa clasei a XI-a D a fost din nou mai numeroasă, formată din Chiriță Adrian, Coman 
Bogdan, Dascălu Andrei, Dobre Beatrice, Doruleț-Roșu Sorin, Mircea Radu, Petcu Gabriel, Pereanu 
Roberto, Pîrlea Andrei. Împreună au amenajat rondurile cu flori, obținând 60 de puncte. 

Deci... concursul gastronomic a fost câștigat de clasa a XI-a D, iar cel de amenajări interioare de 
clasa a XI-a C. Cum s-ar spune, suntem la egalitate...  

Însă trebuie să amintim faptul că au contribuit la conturarea spațiului verde nu numai elevii, ci și 
profesorii și personalul școlii. Mulțumim Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al 
sectorului 5 pentru sprijinul acordat, adică frumoasele flori pe care ni le-a oferit pentru plantare. Îi 
mulțumim doamnei profesoare de biologie, Gabriela Teoderoiu, pentru că a îndrumat întânirea noastră 
cu plantele. 

Plantarea florilor a fost o experiență plăcută. Putem spune că munca a fost obositoare, dar 
rezultatul obținut, adică înfrumusețarea liceului nostru, a meritat. Am colorat puțin curtea școlii pentru 
a avea pauzele mai frumoase, am creat un loc pentru recreere și relaxare.  

Am constatat că parcă munca în echipă ne-a unit, iar din faptul că după aproape o lună nu a 
apărut nicio deteriorare a peisajului, putem crede că munca noastră a fost apreciată de toți colegii din 
școală. 
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CONCURS DE FOTOGRAFIE „A DOUA FAȚĂ A BUCUREȘTIULUI” 

 
Ionuț Bamboi 
Clasa a X-a A 

 
Concursul de fotografie „A doua față a Bucureștiului” a avut participanți din clasele a X-a A, a 

XI-a B, a XI-a D și a XI-a E. Au fost realizate 18 fotografii cu aspecte negative privind mediul 
înconjurător în București. Juriul concursului a fost format din doamna profesoară de biologie Gabriela 
Teoderoiu și elevii Cernăuțeanu Florin, Pîrvulescu Nicole, Mânzu Ion Silviu, Diac Ștefan, Mata Cristi, 
Tudor Ioana din clasa a XII-a C. 

Premiile au fost obținute de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografiile sunt expuse la etajul I. Vă rugăm să vizitați expoziția! 

 
 

„ECO-PARADA 2019” 
 

Tania Năstase 
Amalia Dragomir 

Clasa a XI-a E 
 
Noi vom descrie ultima activitate, „Eco-parada 2019”, ediția a II-a, organizată de elevii clasei a 

XI-a E, coordonați de doamna dirigintă, prof. Roxana Ureche. 
Din punctul de vedere al organizării, totul a fost perfect, de la muzică, aranjamentele interioare, 

prezentarea paradei, prezentarea ținutelor eco, lucrate cu drag și spor și prezentate cât mai artistic 
posibil. Fiecare participant a încercat să își pună în valoare abilitățile practice și talentul artistic. 

Juriul a fost format din câte un reprezentant al elevilor, profesorilor, echipei manageriale și un 
reprezentant al Primăriei sectorului 5, care ne sprijină constant în activitățile desfășurate. 

Ediția a II-a putem spune că a evoluat și a fost un real succes. Am reușit să lucrăm în echipă la 
realizarea evenimentului și să aplicăm ceea ce am învățat la orele de pregătire practică. 

Eco-parada 2019 i-a avut ca prezentatori pe colegii noștri Ioniță Petrică și Stroe Diana. 

PREMIUL I – TULI LILIANA (XI E) 

PREMIUL II – NICOLAU CRISTIAN (XI E) 

PREMIUL III – TURCU IONUȚ (X A) 

MENȚIUNE – IURCU ANDREEA (XI D) 
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Participanții au fost: Ghimiș Mihaela-Teodora (clasa a X-a E), Colța Anamaria-Mihaela (clasa a 
X-a A), Guță Alina-Georgiana (clasa a XI-a E), Bălăneanu Ioana-Andreea (clasa a XI-a C), Socol 
Cristina-Georgiana (clasa a XI-a C), Constantinescu Claudia-Alexandra (clasa a XI-a C), Iurcu 
Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D), Vlad Georgiana-Nicoleta (clasa a XI-a D), Nicolae Georgiana 
(clasa a X-a B), Dobre Adriana (clasa a XI-a E), Dumitru Cristian (clasa a XI-a F). 

Premiile au fost obținute de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Vă prezentăm fotografii din timpul paradei, pentru a vă convinge că avem dreptate când spunem 

că ne-am dat silința să organizăm o paradă de nota 10. 

 

PREMIUL I – GUȚĂ ALINA GEORGIANA (XI E) 

PREMIUL II – VLAD GEORGIANA NICOLETA (XI D) 

PREMIUL III – DUMITRU CRISTIAN (XI F) 

MENȚIUNE – DOBRE ADRIANA (XI E) 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 
 

 
 

ACTIVITĂȚILE CERCULUI „VALAHIA” VĂ DEZVOLTĂ TALENTUL 

 
Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

 
În viaţă, fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din 

experienţele zilnice. 
Informarea ajută la îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe din domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, 

artei, literaturii, iar formarea stimulează gândirea creatoare, inteligenţa, spiritul novator, dezvoltarea 
intelectuală, cultivă talente, valori morale, spiritul de cooperare, sociabilitatea etc. 

Cercul „Valahia” reunește elevi cu interese şi afinităţi comune într-o formă de activitate la care 
participă din proprie dorinţă. 

Scopul creării cercului a fost scoaterea elevilor din zona lor de confort, din sălile de clasă și 
motivarea de a participa la activități și proiecte educaționale prin care să se remarce tinere talente din 
diferite domenii. 

Activitățile cercului „Valahia” au un caracter opţional; sunt activităţi care corespund intereselor, 
aptitudinilor, înclinaţiilor elevilor, iar conţinuturile lor reprezintă expresia căutărilor, opţiunilor şi 
invenţiei acestora, solicitându-i diferenţiat şi divers. 

În cadrul cercului, elevii, coordonați de profesori, desfășoară diferite activități, participă la 
concursuri, la diverse proiecte educative și chiar editează un site și o revistă de istorie-geografie-
turism-gastronomie. 

Colectivul de coordonatori sunt pasionați de meseria lor și, implicându-se activ în acest proiect, 
își doresc să contribuie la dezvoltarea sistemului educațional. 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

 

FIRMELE DE EXERCIȚIU LA UN NOU CONCURS 

 
Alexandru-Gabriel Petcu 

Clasa a XI-a D 
 

Vineri, 5 aprilie 2019, elevii claselor a XI-a C și a XI-a D, reprezentanții firmelor de exercițiu 
Cofetăria Kaira și Restaurantul Cerchez, au participat la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu 
organizat de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, unde au obținut următoarele premii: 

-Premiul III pentru cele mai bune materiale publicitare; Mențiune pentru cel mai bun spot 
publicitar a obținut Cofetăria Kaira; 

-Premiul special pentru cea mai reprezentativă mascotă; Premiul special pentru cel mai bun 
slogan; Premiul special pentru promovarea tradițiilor românești a obținut Restaurantul Cerchez. 

La acest eveniment se poate spune că am început să prind experiență. Am văzut cum este să fii 
manager general. Am învățat să fac facturi, să vând produsele, dar și un alt lucru important: cum să 
negociez. 

Mi-a plăcut că am aflat cum se lucrează în acest domeniu, căror probleme trebuie să le acord 
importanță, cum este să lucrezi cu oamenii. Și că am avut ocazia să cunosc mulți colegi de la alte școli, 
să ne împrietenim, să sperăm că ne vom revedea la alte activități și concursuri. 

 
 
 
 

 
 
 

 



15 
 

 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 
 

CALEA VICTORIEI 
 

Costache Claudiu 
Clasa a XII-a D 

 
Calea Victoriei este una din cele mai importante artere 

din centrul Bucureștiului. Se întinde din Piața Națiunile 
Unite (de la intersecția cu Splaiul Independenței) până 
în Piața Victoriei, având o lungime de 2 700 de metri. Este 
însă și una dintre cele mai vechi artere ale Bucureștiului.  

Înainte de domnia lui Constantin Brâncoveanu era 
numită  Drumul Brașovului  și se desfășura doar între Cercul 
Militar și Piața Victoriei. Porțiunea cuprinsă între Piața 
Națiunilor Unite (fostă Piața Senatului) și bulevardul Regina 
Elisabeta era cunoscută în acea vreme sub numele de Ulița 
Mare spre Sărindar pentru că ducea către biserica Sărindar, 
aflată pe locul unde astăzi este Cercul Militar Național. 

A primit apoi numele Podul Mogoșoaiei, devenind 
drumul principal, pe care se construiesc biserici, case 
boierești, hanuri, prăvălii, cafenele, hoteluri... În urma 
victoriei în Războiul de Independență, în anul 1878 primește 
numele Calea Victoriei, pe care îl va păstra. 

Pe Calea Victoriei se află multe monumente de 
arhitectură: 
Muzeul Național de Istorie a României (Palatului 
Poștelor) a fost ridicat între 1894-1900. Din 1971 a devenit 
muzeu. Aici se află Tezaurul Național. 
Biserica Zlătari, situată lângă Muzeul Național de Istorie, a  
fost zidită în 1637 pe locul unei vechi biserici de lemn și 
apoi rezidită în 1715 din grija spătarului Mihai Cantacuzino. 
Biserica Doamnei este situată la intersecția Căii 
Victoriei cu bulevardul Elisabeta. A fost ctitorită în anul 
1683 de Maria Doamna, cea de-a doua soție a lui Șerban 
Cantacuzino. 
Grand Hôtel du Boulevard a început să fie construit în 
anul 1865 după planurile arhitectului Alexandru Orăscu. 
Sediul central CEC, situat vizavi de Muzeul Național de 
Istorie, a fost ridicat în anul 1900 după planurile arhitectului 
francez Paul Gottereau. 
Cercul Militar Național este situat vizavi de Grand Hôtel 
du Boulevard. A fost construit în 1912, în stil neoclasic 
francez, după planurile arhitecților Dimitrie Maimarolu, 
Victor Ștefănescu și Ernest Doneaud. 
 
Sursă: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_Victoriei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9Ba_Victoriei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulevardul_Regina_Elisabeta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulevardul_Regina_Elisabeta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercul_Militar_Na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_de_Istorie_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Zl%C4%83tari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Doamnei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grand_H%C3%B4tel_du_Boulevard
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sediul_central_CEC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercul_Militar_Na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_Victoriei
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

 

TRADIȚII  CULINARE DE PAȘTE ÎN EUROPA 

 
Andreea-Cătălina Iurcu 

Clasa a XI-a D 
 

 
Sunt foarte multe țări în care pe masa de sărbători 

se regăsesc rețete de Paște precum friptura de miel la 
cuptor și ouăle vopsite, dar sunt și rețete locale pe care 
oamenii le așează cu mândrie pe masa de sărbători.  
  
 
Peștele și berea – tradiții de Paște în Scandinavia 

Țările scandinave au rețete speciale de Paște. Heringul e vedeta meniului în locul fripturii de miel la 
cuptor sau grătar și nici că se putea altfel într-o regiune înconjurată de ape. Peștele proaspăt - marinat sau 
afumat - este o delicatesă care nu lipsește de pe mese. Preparatul este servit pe o chiflă proaspătă sau cu 
pâine de secară, cartofi și smântână. 

De altfel, felul de mâncare tradițional în Suedia - Jansson's Temptation - este pregătit din cartofi, 
ceapă, sardine marinate rumenite la cuptor sub o crustă de smântână. Un pahar de akvavit e întotdeauna la 
îndemână. Este o băutură spirtoasă specifică țărilor nordice, făcută din cereale sau cartofi. 

În Norvegia, băutura tradițională de Paște este berea numită Paskelbrygg. Reprezintă un amestec al 
celor mai bune beri locale ce a apărut în urmă cu 30 de ani și care diferă de la o regiune la alta a țării. 
Acum se poate gusta la toate târgurile tradiționale care se organizează în preajma Paștelui. 
 
 
Cozonacul, pasca și șunca în aluat – tradiții culinare de Paște în Rusia 

La fel ca în celelalte țări ortodoxe, Paștele este sărbătorit cu mare fast și în Rusia. În multe țări slave 
se găsesc feluri de mâncare asemănătoare cu cele de la noi, dar și rușii, ca și slovenii sau cehii au adăugat 
câte un ingredient surpriză cozonacului sau pascăi. La ruși, cozonacul se numeste Kulich. E copt în tăvi 
rotunde și înalte, având umplutura cu stafide, fructe confiate și nuci. Deasupra e decorat cu o glazură de 
zahar și are scris cu litere chirilice mesajul „Hristos a înviat!”. 

Pasca rușilor este la fel de gustoasă ca aceea pe care o găsești în Bucovina sau Maramureș, dar arată 
altfel decât acestea. Are forma unui trunchi de piramidă de culoare albă. În mod obișnuit, se servește 
alături de Kulich. 

Pe mesele rușilor își găsește loc și o plăcintă cu pui, orez și ciuperci numită Kurnik, supe, borșuri 
sau rasoluri, salate de sfeclă, castraveți sau ou servite cu mult hrean, usturoi, maioneză și mărar. Două 
specialități rusești îți mai pot face cu ochiul: șunca la cuptor coaptă în aluat și draniki - clătitele cu cartofi, 
ceapă și usturoi.  

 
Sursa: 
https://stirileprotv.ro/stiri/social/retete-de-paste-obiceiuri-culinare-internationale-pentru-masa-de-
paste.html 
 

 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/retete-de-paste-cozonac-delicios-pentru-masa-de-paste.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/retete-de-paste-pasca-fara-aluat-pentru-paste-cu-branza-si-stafide.html
https://stirileprotv.ro/stiri/social/retete-de-paste-obiceiuri-culinare-internationale-pentru-masa-de-paste.html
https://stirileprotv.ro/stiri/social/retete-de-paste-obiceiuri-culinare-internationale-pentru-masa-de-paste.html
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

PROIECT MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” 

Ediţia nr. 2 

 
Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Coordonator proiect 
 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” finalizează vineri, 10 mai 2019, Proiectul municipal 
„Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6. 

Partenerii noștri din acest an sunt: 
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.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN 
BUCUREŞTI 
7.CITY GRILL GROUP 
8.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE 
CERCHEZ” BUCUREŞTI 

În cadrul proiectului „Valori culturale europene” au concurat 17 unități școlare la cele cinci 
secțiuni care s-au încheiat și la prezentarea gastronomică „Preparate europene”, care va avea loc vineri 
la Restaurantul „Pescăruș” din Parcul Herăstrău. 
  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”  

La cele cinci secțiuni încheiate au participat un număr de 198 de elevi, fiind jurizate 404 lucrări 
de către cei 25 de membri ai juriului. 

În numărul 9 al revistei, care va apare în luna iunie, veți afla toate informațiile legate de acest 
proiect. 
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 REŢETA NUMĂRULUI  
 

TORT CU ANANAS ȘI COCOS 
Beatrice-Elena Dobre 

Clasa a XI-a D 
 

Acest tort, umplut  cu cremă de ananas, cocos și bucăți 
de ananas a devenit unul dintre torturile mele preferate. 
Blaturile sunt pufoase, crema fină, iar aroma de cocos este 
delicată, nu dominantă.  Este perfect pentru orice ocazie cu 
tematica iernii sau pentru iubitorii de cocos. 

 
INGREDIENTE:   

Pentru 1 blat de 23 cm. diametru (trebuie preparate 3 blaturi) 
140 g. făină, 1 linguriţă praf de copt, ½ linguriţă bicarbonat de sodiu, ¼ linguriță sare, 1 ou,  
120 g. zahăr, 100 ml. lapte dulce, 100 ml. lapte bătut, 85 ml. ulei vegetal 

Crema pentru umplutură 
3 gălbenuşuri, 80 g. zahăr, 100 ml. suc de ananas dintr-o conservă, 300 ml. lapte, 4 linguri făină,  
100 g. fulgi de cocos 

Crema de unt 
3 albuşuri, 110 g. zahăr, 190 g. unt 
 
MOD DE PREPARARE: 

♥Se preîncălzeşte cuptorul la 190 de grade. Se amestecă făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și 
sarea. Separat, se bat ouăle cu zahărul, până se dizolvă. Se adaugă laptele dulce, laptele bătut, uleiul şi 
extractul de vanilie, după care se amestecă până se omogenizează. Se adaugă făina şi se amestecă, doar 
până făina se încorporează în aluat. Se pune aluatul într-o tavă tapetată cu unt şi făină şi se coace timp 
de 35 de minute. Se repetă operațiunile cu celelalte 2 blaturi. 
♥Pentru cremă, se încălzeşte laptele, nu foarte fierbinte. Se bat galbenușurile cu zahăr şi se adaugă 100 
ml. suc de ananas (se păstrează restul de suc). Se adaugă jumătate de lapte, treptat, cu o lingură.Se 
adaugă făina şi restul de lapte, se amestecă şi se transferă într-o crăticioară. Se găteşte la foc mic, 
amestecând continuu cu telul până se obţine o cremă de consistența iaurtului gros. Se acoperă imediat 
cu folie alimentară (folia trebuie să atingă crema, că să nu se formeze o pojghiţă) şi se refrigerează. 
Când s-au răcit blaturile complet, se asamblează tortul. Se taie 8 felii de ananas în bucăţele şi se 
rumenesc 4 linguri de fulgi de cocos. Se însiropează blatul cu suc de ananas, cam 3-4 linguri/blat, se 
acoperă cu jumătate de cremă, bucăţele de ananas şi fulgi de cocos. Se repetă cu al doilea blat. 

 

Sursă : 
https://adevarul.ro/life-style/bucatarie/tort-ananas-cocos-unul-deserturilepreferate-chef-adrian-hadean-
1_5894a93c5ab6550cb816b322/index.html 

https://adevarul.ro/life-style/bucatarie/tort-ananas-cocos-unul-deserturilepreferate-chef-adrian-hadean-1_5894a93c5ab6550cb816b322/index.html
https://adevarul.ro/life-style/bucatarie/tort-ananas-cocos-unul-deserturilepreferate-chef-adrian-hadean-1_5894a93c5ab6550cb816b322/index.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” 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este tânără, frumoasă și deșteaptă. Ai zice 
că trebuie să se plimbe, să se distreze și să nu îi 
pese prea mult de ceea ce fac elevii în afara 
orelor de curs. 

Greșit! Domnișoara profesoară Roxana-
Andreea Radu a fost foarte receptivă de când a 
venit în unitatea noastră, la începutul acestui an 
școlar. Apropiată de elevi, dornică să îi învețe 
diverse lucruri, a fost interesată de la început de 
activitatea desfășurată în cadrul cercului 
„Valahia” și a ajuns redactor coordonator al 
rubricilor de istorie-geografie, pentru că am 
aflat... că este în primul rând absolventă a 
Facultății de Geografie. 

În luna aprilie, ne-a demonstrat și că este 
o foarte bună colegă și înțelege ce înseamnă 
colaborarea. De aceea, merită lalelele 
numărului aniversar și îi mulțumim că ne este 
alături la bine și la greu. 

 
Spinii sunt, în egală măsură, pentru elevii 

care învață atât dimineața, cât și după-amiaza în 
sala numărul 5. 

Cam așa arată sala lor de clasă la sfârșitul 
programului. 

Problema este că nu vorbim despre elevi 
din clasa a IX-a, ci despre unii care învață de 
trei, respectiv 4 ani, în liceul nostru. 

Ai zice că nu au elev de serviciu în 
fiecare zi... Vezi peisajul și te întrebi:  

-Își cunoaște atribuțiile elevul de 
serviciu?  

-Clasele acestea au un șef al clasei, care 
să se ocupe și de problemele apărute în timpul 
zilei? 

-Elevii au vreun pic de rușine față de 
profesorii care trec pe coridor și văd ceea ce am 
surprins în imagine? 

Așteptăm răspunsuri pe adresa redacției..



 

 TINERE TALENTE 

 

 
Talentatul din acest număr se numește Dima Ștefan, este elev în clasa a IX-a A, la specializarea 

matematică-informatică. De ce îl numim talentat? Pentru că a realizat un portofoliu la istorie, ce a 
depășit așteptările. Toate temele au fost realizate într-o manieră modernă, la calculator, cu o estetică 
deosebită în îmbinarea imaginilor și textului. Așa da! Așteptăm ca în anii viitori să îți folosești talentul 
și la cerc, site, revistă. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MULȚUMIM CĂ NE CITIȚI ! 

NU UITAȚI ! 
www.cerculvalahia.ro 

 


