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                      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-Cristina Bobeică  

                Beatrice Dobre (clasa a XI-a D)                                                Valentina Măcrineanu  (clasa a IX-a E)                                                                                                   

                Adrian Chiriță (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: 

                Alex-Andrei Tamaș (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) 

 

„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” 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Coordonator proiect 

 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti a organizat două ediții ale Proiectului 

Municipal „Valori culturale europene”, înscrise în C.A.E.M. 2018 și C.A.E.M. 2019. 

Au existat câte 16 școli participante la fiecare ediție, dar lista a fost diferită. La ambele ediții au 

participat doar 6 unități școlare, pe care le felicităm pentru consecvență și perseverență. Este vorba de:  

1.Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”; 

2.Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”; 

3.Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”; 

4.Clubul Copiilor Sector 6; 

5.Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”; 

6.Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”. 

 

Să încercăm o comparație între cele două ediții ale proiectului: 

Criteriu comparație 2018 2019 

Număr parteneri 6 8 

Număr școli participante 16 16 

Număr elevi participanți 180 213 

Număr lucrări 195 423 

Număr desene 21 37 

Număr eseuri 27 32 

Număr postere 14 26 

Număr fotografii 60 270 

Număr prezentări PP 28 10 

Număr preparate gastronomice 45 48 

 

Cel mai mare număr de participanți: 

                                        2018                                                              2019 

 

 

 

 

L.T. „Ștefan Odobleja” = 53 

C.Th. „Grigore Cerchez” = 46  

 

L.T. „Alexandru Ioan Cuza” = 33 

  

 

 

C.Th. „Grigore Cerchez” = 120                        

C.T. „Anghel Saligny” = 20 

L.Th. „Constantin Brâncuşi” = 17 
L.Th. „Sfântul Antim Ivireanu” = 17 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

PODUL LUI DUMNEZEU 

 

Daniel-Cătălin Apostol 

Clasa a XI-a D 

 

Podul lui Dumnezeu sau Podul Natural de la Ponoare se află în centrul localităţii mehedinţene 

Ponoare, fiind o uriaşă arcadă de piatră peste care trece şoseaua Baia de Aramă-Drobeta Turnu Severin. 

S-a format prin prăbuşirea peretelui superior al unei peşteri şi se impune în peisaj prin masivitate: 30 de 

metri lungime, 13 metri înălţime, 22 de metri lăţime şi 9 metri deschidere. 

În imediata apropiere a podului se află Peştera de la Pod sau Peştera Ponoarele. Aceasta are o 

lungime de 734 de metri şi reprezintă un prim drenaj al apelor între Zăton şi subsolul ciuruit de galerii 

pe care este aşezată această localitate. Peştera este situată chiar sub dealul care-i poartă numele 

reprezentând singura legătură dintre Zătonul Mare şi Zătonul Mic realizată la nivel subteran.  

 

 
 

 

Surse: 

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

http://drumliber.ro/podul-lui-dumnezeu-de-la-ponoarele-mehedinti/ 

 

Legende spuse din 

generație în generație, 

povești care îmbracă locul 

în și mai mult farmec 

Se spune că în peştera Ponoare 

locuia Aghiuţă, Necuratul însuşi, 

ce se ocupa liniştit de răutăţile 

sale. Însă oamenii l-au rugat  

într-o zi pe Dumnezeu să îi scape 

de diavol, iar acesta le-a ascultat 

ruga și a lovit tavanul peşterii, pe 

care l-a prăbuşit peste intrare. 

Aghiuţă, priceput, a scăpat din 

peșteră prin a doua ieşire, 

agăţându-se cu ghearele de un 

deal. 

 

O altă legendă spune că Sfântul 

Nicodim căuta cascada ce i s-a 

arătat în vis şi deasupra căreia 

voia să construiască o mânăstire. 

În drumul său a oprit la Ponoare, 

unde a fost, însă, acuzat de furt şi 

alungat de săteni. Atunci, pentru 

a putea scăpa, Dumnezeu i-ar fi 

construit podul care să-i uşureze 

trecerea, după care şi-a continuat 

drumul, urmându-şi destinul şi 

construind Mănăstirea Tismana. 

 

 

Se spune că podul a fost 

construit de Hercule, fiul 

lui Zeus, cel mai cunoscut 

erou din mitologia greacă, 

neîntrecut în forță și vitejie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_lui_Dumnezeu
http://drumliber.ro/podul-lui-dumnezeu-de-la-ponoarele-mehedinti/
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN ROMÂNIA 

CARE ATESTĂ DIFERITE 

MOMENTE IMPORTANTE DIN VIAȚA OMULUI 
       

Ioan Bulancea 

Clasa a X-a D 

 

Obiceiurile tradiționale românești au ca și modalități de exprimare coregrafia, muzica, gestica sau 

mimica.  

Sunt considerate fapte culturale complexe, menite să organizeze viața oamenilor, să marcheze 

momentele importante ale trecerii lor prin lume și să le modeleze comportamentul. 

Cele două mari categorii de obiceiuri și tradiții sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La obiceiurile legate de momentele importante ale vieții omului, interesul îndeplinirii obiceiului 

cădea, înainte de toate, asupra omului și a familiei lui. Desfășurarea lor este legată de momente bine 

determinate, care nu se repetă de-a lungul vieții. Folcloriștii numesc astăzi aceste obiceiuri tradiționale 

rituri de trecere.  

                                     MOARTEA   

 

 

Surse: 

http://www.travelguideromania.com 

https://www.google.ro/search?q=nunta+la+romani&source 

CĂSĂTORIA NAȘTEREA  

 

2.obiceiurile care atestă diferite 

momente importante din viața 

omului. 
 

1.cele care marchează diferite 

evenimente ce se desfășoară   

de-a lungul anului: sărbători 

religioase, de muncă agricolă, de 

factori de mediu. Acestea 

vizează viața colectivă a satului, 

având un caracter public și 

ciclic. Un loc special între 

obiceiurile religioase îl au cele  

specifice Crăciunului și Paștelui. 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

O ZI ÎN GIBRALTAR 

 

Prof. Alina Pandelescu 

 

Gibraltar este un teritoriu care aparţine Marii Britanii. Are o suprafaţă de aproximativ 7 km2 şi o 

populaţie de circa 30.000 locuitori. Gibraltar este însă și o strâmtoare situată în sudul Peninsulei 

Iberice. Desparte Oceanul Atlantic de Marea Mediterană, respectiv Europa de Africa. 

O mică incursiune în istorie ne arată că stânca a fost cucerită de către mauri (locuitori ai Africii 

de Nord) în secolul al VII-lea. După numeroase dispute între aceştia şi spanioli, stânca este cucerită de 

cei din urmă şi, după secole, de către britanici. Aceasta se întâmpla în jurul anului 1700. De atunci 

există dominaţia engleză.  

 

                

 

        

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 1. Stânca Gibraltar văzută dinspre                                              Fig. 2. Stânca Gibraltar 

       autostrada A7, de pe Costa del Sol 

                      

 

De cum treci graniţa dinspre Spania, în apropierea localităţii spaniole Lineea de la Conception, te 

îmbie „aerul” britanic, respectiv aleea principală Winston Churchill Avenue, telefoanele stradale 

precum cele din regat, dar şi accentul tipic englezesc. Despre strada amintită mai sus se poate spune că 

este singura şosea care se intersectează cu o pistă de avioane. Este lesne de înţeles că spaţiul geografic 

este exploatat la maxim.  

 

 

                        

                    

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 3. Intrarea pe aleea principală                                               Fig. 4. Winston Churchill Avenue 
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O plimbare de 5 minute cu telecabina din oraş spre stânca Gibraltar îţi oferă o întâlnire inedită cu 

macacii, singura specie de maimuţe în libertate din Europa. Încă de la urcare sunt afişe cu avertizări 

legate de comportamentul acestora. La prima vedere sunt inofensive, plictisite însă, dacă nu eşti 

previzibil vis-a-vis de reacţiile lor, te poţi trezi fără telefon ori alte bunuri. Este bine de ştiut că nu ai 

voie să hrăneşti aceste maimuţe. Amenzile sunt usturătoare!!! 

                     

                                          

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  Macacii pe stâncă. Principala atracţie a turiştilor 

Foto din arhiva personală 

 

 

CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ „EUROPA DE AZI” 

 

Eduard Vasile 

Andrei Diaconescu 

Gabriel Lință 

Clasa a IX-a A 

 

Ziua Europei a fost sărbătorită de cercul „Valahia” prin concursul de cultură generală „Europa de 

azi”, la care au participat echipe din clasele a IX-a A, a IX-a C, a X-a A, a X-a D, a XI-a D. 

Probele concursului au fost atractive: 

PROBA NR.1: ALEGE RĂSPUNSUL CORECT           

PROBA NR.2: COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIA          

PROBA NR.3: DESCOPERĂ ŢARA UNDE SE AFLĂ ...          

PROBA NR.4: ÎNTREGEŞTE TEXTUL           

PROBA NR.5: RECUNOAŞTE STEAGUL...         

PROBA NR.6: PROBA DE VITEZĂ           
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Echipele au fost competitive, dar într-o atmosferă distractivă, nu tensionată ca la majoritatea 

concursurilor. Au luptat pentru premiile puse în joc: 

Clasa a IX-a A: Diaconescu Andrei, Lință Gabriel, Vasile Eduard 

Clasa a IX-a C: Zaltarov Alexandra, Marcu Teodor, Turculeț Alexandru 

Clasa a X-a A: Bamboi Ionuț, Dobre Ștefan, Mangu Robert 

Clasa a X-a D: Bulancea Ioan, Ghiugan Liviu, Zamfir Alexandru 

Clasa a XI-a D: Dobre Beatrice, Dascălu Andrei, Pereanu Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii din arhiva cercului „Valahia” 

 

Juriul, format din coordonatorul comisiei pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, prof. Simina Andora-Evelina, prof. Nedelea Nicoleta-Doina, eleva Colța Anamaria, a fost 

corect, premiile fiind câștigate pe merit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul a fost educativ, cu un subiect cunoscut și studiat la mai multe discipline. Atmosfera a 

fost plăcută, participanții relaxați. Dacă doriți să vedeți mai multe fotografii, puteți căuta pe site-ul 

cercului, la categoria CONCURSURILE NOASTRE. 

PREMIUL I – Clasa a XI-a D 

PREMIUL II – Clasa a X-a D 

PREMIUL III – Clasa a IX-a A 

MENȚIUNE – Clasa a IX-a C 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

 

MĂNĂSTIREA MONT SAINT MICHEL 

 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

 

 

Mănăstirea Mont Saint Michel se ridică până la o înălțime de 165 metri, în inima unui imens golf, pe o 

stâncă de granit ce măsoară un kilometru de la un capăt la celălalt. Mănăstire și castel totodată, unică 

prin formă, aceasta se află în Golful Saint Malo (nord-vestul Franței) din Marea Mânecii, la limita 

dintre Bretania și Normandia. 

Aici se manifestă cel mai reprezentativ 

fenomen de flux și reflux: în timpul 

fluxului este insulă, comunicația cu 

teritoriul continental fiind întreruptă, iar 

în timpul refluxului devine peninsulă, o 

limbă de nisip ieșind de sub ape. Stânca 

este ocupată de un sat cu 41 de locuitori 

și o mănăstire fortificată (ridicată 

începând din secolul al VIII-lea și până 

prin secolele al XII-lea - al XIV-lea).  

A jucat un rol important în istoria 

Franței, fiind singurul loc care nu a putut 

fi cucerit de armatele engleze în timpul 

„Războiului de 100 de ani”. 

 

Cu toate că frumosul Castel Mont Saint 

Michel a fost construit în secolul al    

VIII-lea, măreția și frumusețea bisericii și 

clădirile vechi sunt încă menținute în 

prezent, făcând oamenii să se simte în 

epoca medievală. Castelul este atât de 

uimitor și pare similar cu un castel din 

basme. Face parte din patrimoniul 

UNESCO, fiind cunoscut ca un loc sfânt 

pentru creștini. Spectaculoasa clădire este 

vizitată de aproximativ 3 milioane de 

turiști în fiecare an, ceea ce duce Castelul 

Le Mont Saint Michel pe al doilea loc la 

cel mai vizitat obiectiv turistic din Franța, 

după orașul Paris. 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel 

https://ideipentruvacanta.ro/le-mont-saint-michel/ 

 



10 

 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR 

„CREDINȚĂ, ADEVĂR, CREAȚIE ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE” 

 

Ioan-Andrei Dascălu 

Clasa a XI-a D 

 

Este al treilea an când membrii Cercului „Valahia” participă la Simpozionul Naţional 

Interdisciplinar „Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste” organizat de Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” București. Eu am participat și anul trecut, fiind prezent la o activitate care m-a 

captivat, mi-a trezit curiozitatea de a citi despre închisorile comuniste și dorința de a participa din nou 

la simpozion anul acesta.  

La ediţia a VIII-a, desfășurată pe data de 11 mai 2019, au participat următorii elevi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Filaret N. Toma și amintirile din închisoare 

VASILE ANTONIO-EDUARD (clasa a IX-a A),  
coordonat de prof. Nedelea Nicoleta 

Metoda de reeducare Makarenko 

BULANCEA IOAN (clasa a X-a D), 

coordonat de prof. Stan Vasilica 

Închisoarea de la Sighet 

DASCĂLU IOAN-ANDREI (clasa a XI-a D), 

coordonat de prof. Simina Andora 

CERCUL 

VALAHIA 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

 

 ÎMPREUNĂ CU COLEGII ȘI PROFESORII  

ÎN GRĂDINA BOTANICĂ POȚI PETRECE O ZI MINUNATĂ 

 

Georgiana-Nicoleta Vlad 

Clasa a XI-a D 

 

Este 5 iunie, Ziua Învățătorului. O zi în care se organizează activități educative. Cu vreo 

săptămână în urmă ne întrebam într-o pauză cu ce ne vom ocupa în această zi, cu atât mai mult cu cât 

se preconiza și o perioadă cu vreme numai bună de plimbare. După numai două zile vine propunerea 

doamnelor profesoare Daniela Petre și Roxana Radu să mergem la plimbare în Grădina Botanică. 

Și iată-ne într-o frumoasă zi de vară pe aleile încărcate de miresme plăcute și flori minunate. 

Apoi la o răcorire... binevenită într-o zi călduroasă.  

 

 

M-am simțit foarte bine în prezența colegilor mei, am făcut multe fotografii și am admirat florile. 

După părerea mea, trandafirii au fost cele mai frumoase flori pe care le-am văzut aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii din arhiva personală 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

 

CONCURSUL DE REVISTE ȘCOLARE 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Redactor coordonator 

 

Este al doilea an când revista on-line „Timp și spațiu” a Cercului de istorie-geografie-turism-

gastronomie „Valahia”, având ISSN 2559-4516, a participat la Concursul de reviste școlare și a obținut 

MENȚIUNE la etapa pe municipiu. 

 

 

 

 

PARTICIPAREA MEMBRILOR CERCULUI „VALAHIA” 

LA PROIECTUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Coordonator cerc 

 

Membrii Cercului „Valahia” au participat la toate cele șase secțiuni ale proiectului municipal 

„Valori culturale europene”.  

 

 

 

 

 

La secțiunea creație plastică „Împreună în Europa” a 

participat eleva Iurcu Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D). 
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La secțiunea eseuri „Valsând cu 

Dunărea prin Europa” a participat 

elevul Vasile Antonio-Eduard (clasa a 

IX-a A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secțiunea fotografie „Magia Europei” a 

participat, cu un număr de 28 fotografii 

(primind PREMIUL SPECIAL pentru cel mai 

mare număr de fotografii din concurs) elevul 

Vasile Antonio-Eduard (clasa a IX-a A). 
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La secțiunea colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” au participat elevii Dobre 

Beatrice-Elena, Dascălu Ioan-Andrei, Doruleț-Roșu Gabriel-Sorin și Moraru Andrei (clasa a XI-a D). 

 

   

La secțiunea prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” au participat elevii Vasile Antonio-Eduard 

(clasa a IX-a A) cu „Notre Dame de Paris Cathedral”, Dobre Beatrice-Elena cu „Alba Iulia” și Iurcu 

Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D) cu „The Royal Court Târgoviște”. 

 

 

La secțiunea prezentare gastronomică „Preparate 

europene” au participat elevii Bordea Andrei, Năstase 

Tania (clasa a XI-a E), Dobre Beatrice-Elena și Vasile 

Alexandru-Gabriel (clasa a XI-a D), coordonați de un 

important colaborator al cercului „Valahia”, 

domnișoara profesoară Roxana-Andreea Radu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au obținut premii: 

Dobre Beatrice-Elena (clasa a XI-a D) a obținut PREMIUL I la secțiunea prezentări PowerPoint. 

Vasile Antonio-Eduard (clasa a IX-a A) a obținut PREMIUL II la secțiunea eseuri și      

PREMIUL III la secțiunea prezentări PowerPoint. 

Iurcu Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D) a obținut MENȚIUNE la secțiunea prezentări PowerPoint. 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

HANUL CU TEI 

 

Băluță Ștefan 

clasa a XI-a D 

Construit în anul 1833 de către Anastasie Hagi, Gheorghe 

Polizu și Ștefan Popovici pe strada Lipscani, era cunoscut 

în acea perioadă sub numele de  Hanul de pe Ulița cea 

mare a Marchitanilor. Este singurul han istoric din 

București care și-a păstrat forma de origine. La intrarea de 

pe strada Blănari încă se poate vedea „sigiliul” primilor 

proprietari: „A.P.” și „S.P.” Fiecare proprietar avea 14 

magazine, situate în partea de sus a pivnițelor cu boltă. 

Doar trotuarul și camera gardianului erau proprietate 

comună. În prima parte a secolului al XIX-lea, Hanul cu 

Tei era renumit deoarece o parte dintre marii negustori ai 

Capitalei își aveau sediul aici. Găseai negustori de 

argintărie, mătăsuri și cei mai buni croitori. Pivnițele 

hanului reprezentau locul unde aceștia își țineau bunurile. 

La un moment dat, aici a avut sediul chiar și o bancă. 

Hanul a fost părăsit după al Doilea Război Mondial, 

revenind Uniunii Artiștilor Plastici în anul 1965. A fost 

renovat în anul 1971, odată cu Hanul lui Manuc și Curtea 

Domnească. 

 

Dispune de două intrări cu 

arcadă și porți greoaie din 

fier, ambele prin curtea 

interioară în care se ajunge 

prin pasajul Hanul cu Tei. 

Curtea interioară este de „tip 

spaniol” și are formă 

dreptunghiulară. Clădirea 

este amplasată pe un spațiu 

de peste 1500 de metri 

pătrați. Porțile sale de fier 

bogat ornamentate oferă 

acces atât de pe strada 

Lipscani, cât și de pe Blănari. 

 

Fostul han este astăzi un loc al galeriilor de artă cu obiecte vechi, precum piese de mobilier, lambriuri, 

tapiserii, covoare, tablouri, fotografii, albume, documente vechi, ceasuri, aparate de fotografiat, 

gramofoane, monede, decorații și icoane. Există mai multe saloane în care parcă te întorci în timp: 

salonul Rococo, salonul Ludovic al XV-lea, salonul Louis-Phillipe sau salonul Ludovic al XVI-lea. 

 

Sursă: 

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

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hanul_cu_Tei
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

LABORATOARE CULINARE ŞI BUCĂTARI SAVANŢI 

 

Cătălina-Andreea Iurcu 

Clasa a XI-a D 

 

Bucătăria savantă a zilelor noastre este caracterizată de mondializare, integrarea unor produse şi 

metode de a găti tradiţionale din întreaga lume, alături de o abordare ştiinţifică a proceselor care au loc 

în cratiţă. 

Termenul gastronomie moleculară a fost lansat de Nicholas Kurti (1908 - 1998), un om de 

ştiinţă de origine maghiară, care, în 1969, a ţinut la Royal Society, Marea Britanie, o prelegere 

intitulată Fizicianul în bucătărie, pe care a sprijinit-o ulterior cu demonstraţii ce arătau modul în care 

fizica şi chimia pot interveni în prepararea hranei. 

Dacă Nicholas Kurti este inventatorul conceptului şi al expresiei, adevăratul său pontif este 

chimistul francez Hervé This. Prieten şi colaborator al lui Kurti, acesta e autorul unor cărţi best-seller 

şi a nenumărate articole în reviste. Se spune că This este omul care a reuşit să des-fiarbă un ou; 

procesul a durat trei ore şi a fost realizat cu ajutorul boro-hidrurii de sodiu, care desface legăturile 

formate în timpul încălzirii între moleculele de proteine. Tot el a calculat că se pot produce 24 de litri 

de maioneză folosind un singur gălbenuş de ou şi a inventat felurite mâncăruri extraordinare, cum ar fi 

„ciocolata bătută”, un fel de frişcă, dar făcută din ciocolată... Cercetările sale făcute timp de 10 ani 

asupra coloizilor l-au ajutat, el susţinând că rezultatele pot fi folosite pentru a inventa un număr practic 

infinit de noi mâncăruri. 

François Benzi, un om de ştiinţă care lucra în cadrul unei cunoscute firme producătoare de 

arome pentru industria alimentară şi cea cosmetică, a promovat la un seminar internaţional de 

gastronomie un nou concept. El a presupus că dacă două alimente conţin aceeaşi substanţă volatilă 

principală, atunci cele două s-ar putea potrivi bine împreună. A exemplificat combinând ficat de porc 

cu iasomie, întrucât ambele conţin indol. Rezultatul a fost cât se poate de agreabil şi, astfel, s-a deschis 

un nou şi imens teren de experimentare şi creaţie pentru bucătarii epocii contemporane. 

Heston Blumenthal, celebrul chef britanic al restaurantului The Fat Duck, din orăşelul Bray, este 

total împotriva termenului de gastronomie moleculară, în ciuda faptului că este un admirator şi discipol 

al lui Hervé This. În opinia sa, gastronomie sună elitist, iar moleculară te trimite cu gândul la chimie şi 

chimicale. Ştiinţa hranei este un termen mai apropiat de ceea ce gândeşte despre mâncare şi face cu 

mâncarea acest bucătar, inovator şi perfecţionist, care măsoară temperatura internă a cartofilor prăjiţi. 

El este inventatorul unor combinaţii inedite de alimente, pe care adesea le împerechează pe criterii 

strict ştiinţifice. Combinaţia de caviar cu ciocolată albă a mers perfect. 

Ferran Adrià este celebru pentru felul în care deconstruieşte mâncărurile, reasamblând 

componentele în mod diferit. Mâncărurile sale poartă nume foarte bine cunoscute, totuşi, sunt altceva. 

Sunt înşelătoare, însă nu dezamăgesc. Fiecare fel este o mică sculptură colorată, alcătuită din spume 

uşoare, din jeleuri străvezii, din straturi cu tot felul de texturi şi arome, cu o înfăţişare care te surprinde 

şi cu un gust care uneori te încântă, alteori nu… oricum, însă, indiferent nu rămâi, iar ideea de joc şi de 

experiment e mereu prezentă. 

 

 

Articol preluat de pe: 

https://www.descopera.ro/cultura/8669392-gastronomie-in-europa-o-istorie-savuroasa 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 

„YEEI! – ANTREPRENORIAT LA PUTEREA TINERILOR” 

 

Ionuț Bamboi 

Ștefan Dobre 

Nicolae Mătușică 

Ionuț Turcu 

Clasa a X-a A 

 

 

Joi, 4 aprilie 2019, a avut loc la Centrul OK 

premierea proiectelor câștigătoare în cadrul 

programului „YEEI! – Antreprenoriat la Puterea 

Tinerilor”, acolo unde echipa noastră, numită 

„SuperNova”, a obținut o finanțare de 700 lei pentru 

realizarea proiectului de îmbunătățire și promovare a 

site-ului www.cerculvalahia.ro și revistei online 

„Timp și spațiu”.  

YEEI (Youth Entrepreneurship & Employability 

Initiative) este un program implementat în 2018-2019 

de United Way Romania și Asociația ROI, finanțat de 

United Way Worldwide, prin generozitatea Citi 

Foundation.   

Echipa noastră a participat la activitățile stabilite în cadrul programului și s-a străduit să convingă 

juriul că ideea de a îmbunătăți site-ul cercului și a-l promova prin intermediul revistei „Timp și spațiu” 

este o idee de afaceri care ne va aduce reușite în viitor, întrucât promovarea școlii în comunitate ar 

putea schimba modul în care suntem percepuți. 

Cu ajutorul finanțării primite, dar și a donațiilor obținute prin organizarea, cu ajutorul colegilor 

noștri din echipa de gastronomie a cercului... care au făcut niște prăjituri foarte gustoase..., a unui 

eveniment de strângere de fonduri, revista „Timp și spațiu” a fost tipărită și distribuită la Târgul de 

oferte educaționale, în școlile gimnaziale cu care școala noastră a încheiat parteneriate de promovare a 

ofertei școlare și la festivitatea de premiere a proiectului municipal „Valori culturale europene”, 

organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” și inclus în Calendarul Activităților Educative 

Municipale 2019. 

Această participare ne-a întărit echipa, ne-a făcut să înțelegem că putem lucra mult mai bine 

împreună, că fiecare poate să contribuie cu ce știe să facă mai bine, iar dacă nu știm ne sfătuim și 

încercăm să facem cum credem că este mai bine. De exemplu, interviul acordat „Evenimentului zilei” 

ne-a emoționat și ne-a făcut să ne simțim vedete, fiind prima experiență de acest fel. Și strângerea de 

fonduri a fost tot o premieră pentru noi. Dar am văzut că toți colegii prezenți au înțeles importanța lui 

în cadrul proiectului. Sperăm ca tot ce am realizat să ne ajute în viitor la desfășurarea unor parteneriate 

cu comunitatea locală și a unor proiecte comune cu alte școli bucureștene. 

Dacă doriți să știți mai multe despre proiectul nostru, să vedeți fotografii din timpul desfășurării 

lui, puteți căuta articolul pe site-ul cercului nostru, www.cerculvalahia.ro. 

             

 

 

http://www.cerculvalahia.ro/
http://www.cerculvalahia.ro/
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 REŢETA NUMĂRULUI  

 

CHURROS CU SOS DE CIOCOLATĂ 

Adrian Chiriță 

Clasa a XI-a D 

 

Churros sunt nişte faimoase gogoşele spaniole, de origine mexicană. 

INGREDIENTE 

Aluat 

•  65 g zahăr tos 

•  1 lingură jumătate zahăr tos 

•  1 linguriță jumătate pudră de scorțișoară 

•  250 ml apă 

•  1/2 linguriță de sare 

•  2 linguri de ulei + ulei pentru prăjit 

•  200 g făină 

Sos de ciocolată 

• 100 g ciocolată neagră sfărâmată 

• 170 g frişcă 

PREPARARE 

 Se amestecă într-un bol 65 g zahăr tos 

cu scorțișoara. 

 Într-o cratiță medie, se amestecă apa cu 

restul de zahăr, sarea și 2 linguri de ulei 

vegetal. Se adaugă făina, se amestecă 

până se desprinde de pe margini și se 

formează un aluat rotund. 

 

 Se toarnă ulei într-o cratiță adâncă și se 

încinge.  

 Se toarnă aluatul direct în uleiul încins, cu 

ajutorul unui poş.  

 

 

 Se prăjesc până capătă o culoare aurie și 

se coc înăuntru. 

 

 

 

 Se rupe ciocolata bucăţi într-un bol, peste ea 

se toarnă frişca lichidă şi se amestecă până 

se încorporează. 

 

Sursă: https://www.bucataras.ro 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchetul de lalele este oferit în acest număr al 

revistei, pentru că ne aflăm la sfârșitul anului 

școlar 2018-2019, tuturor elevilor care au 

participat la activitățile cercului „Valahia”, dar 

și profesorilor care au sprijinit desfășurarea 

acestor activități. Și nu au fost puține... Dacă 

facem un bilanț, este vorba de 18 activități 

(concurs, expoziție etc), participarea la trei 

proiecte educative și editarea site-ului 

www.cerculvalahia.ro și a revistei „Timp și 

spațiu”. Mulțumiri pentru toate aceste activități 

și pentru realizarea expozițiilor care au 

înfrumusețat școala! 

 

 

 

Spinii vor ajunge la acei care un an întreg au 

fost certați cu ordinea, disciplina și curățenia. 

Deși nu cred că există diriginte care să nu fi 

prelucrat Regulamentul Intern al Colegiului 

Tehnologic „Grigore Cerchez”, au existat destul 

de mulți elevi care s-au făcut că nu înțeleg sau 

nu au vrut să respecte normele de comportare 

civilizată. Deși... ca să fim întru totul corecți... 

cele mai multe țin de cei „șapte ani de acasă”. 

Să ne întrebăm deci: elevii noștri nu au fost 

educați cum trebuie acasă sau fac pe grozavii în 

colectivitate, arătând că nimeni nu este mai 

mare și mai tare decât ei? 

 



 TINERE TALENTE 

 

„Cavaler medieval” 

Desen realizat de Alexandru-Ionuț Turculeț 

Clasa a IX-a C  

VACANȚĂ PLĂCUTĂ! 
 


