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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 

 

DUBLA ALEGERE CA DOMNITOR A LUI ALEXANDRU IOAN CUZA 

 

Cristian Nartea 

Cristian Popescu 

Clasa a X-a A 

 

Conferința de pace de la Paris, care s-a încheiat cu adoptarea Convenției din 7/19 august 1858, a 

influențat destinul celor două țări române prin propunerea de unire deplină a Principatelor. Cu toate că 

Austria, Anglia și Turcia s-au opus, Franța a sprijinit idealul poporului român. 

„Deşi a facilitat doar unirea parţială a celor două Principate, Convenţia de la Paris din 1858 a 

constituit un pas înainte, afirmând o 

recunoaştere internaţională a originii comune 

a muntenilor şi moldovenilor, a necesităţii 

unirii lor. Recunoscând, prin articolul 2, 

tradiţiile de viaţă statală de sute de ani, 

exprimate, între altele, şi prin tratatele 

încheiate de domnitorii români cu sultanii 

turci, Convenţia înlătura pretenţiile Rusiei 

ţariste şi ale Austriei de a-şi impune 

stăpânirea lor asupra ţărilor române”, se arată 

în revista Magazin istoric nr. 10/octombrie 1975, în care este publicat textul integral al acesteia.  

Astfel, Convenţia de la Paris din 1858 a devenit legea fundamentală a Principatelor 

(Regulamentele Organice încetându-şi, pe plan juridic, valabilitatea), rămânând în vigoare până când a 

fost adoptat Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris (2/14 mai 1864). 

În conformitate cu dispozițiile Convenției de la Paris, în fiecare Principat erau numite 

căimăcămii, constituite din trei persoane, având misiunea de pregătire a alegerilor pentru Adunările 

Elective care urmau să îi aleagă pe cei doi domnitori. 

În Moldova, alegerile pentru domn s-au desfășurat în ziua de 5/17 ianuarie 1859, în clădirea 

Muzeului de istorie naturală, Alexandru Ioan Cuza fiind ales în unanimitate cu 48 de voturi din 48 ale 

deputaților prezenți. Imediat după alegere, Cuza a depus jurământul de credință pe Constituție. A urmat 

cuvântul de întâmpinare din partea deputaților, rostit de Mihail Kogălniceanu: „Alegându-te pe tine 

Domn, am voit să arătăm lumii ce toată lumea dorește; la legi noi, om nou !”. 

În Țara Românească, lucrările Adunării Elective au început la 22 ianuarie 1859, dealul 

Mitropoliei și curtea Adunării unde se desfășurau dezbaterile fiind înconjurate de o mulțime de oameni. 

La 24 ianuarie, candidatul propus, domnul Moldovei, a fost ales în unanimitate, cu 64 de voturi din 64 

ale deputaților prezenți, și domnitor al Țării Românești. 

Astfel, abilitatea clasei politice și solidaritatea națională au pus Marile Puteri în fața faptului 

împlinit, contribuind la unirea deplină a celor două țări române.  

 

Surse: 

Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor, Editura Universitară, București, 2006. 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/unirea-de-la-1859-si-marile-puteri-congrese-conventii-

decizii 

https://istoriiregasite.wordpress.com/2014/01/22/conventia-de-la-paris-dictionar-de-termeni-istorici/ 

https://www.unitischimbam.ro/conventia-de-la-paris-1858 

 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/unirea-de-la-1859-si-marile-puteri-congrese-conventii-decizii
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/unirea-de-la-1859-si-marile-puteri-congrese-conventii-decizii
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

VISCRI 

 

Romina Moldovai 

Clasa a IX-a E 

 

Viscri, în trecut numit Giscriu, este un sat în comuna Bunești din județul Brașov. Retras de la 

drumul ce leagă Brașovul de Sighișoara, satul Viscri adăpostește una dintre cele mai spectaculoase 

biserici fortificate săsești, care se numără printre cele 6 înscrise în patrimoniul mondial UNESCO. 

Particularitățile așezării au atras atenția și bunăvoința unei fundații patronate de însuși Prințul 

Charles, care a renovat biserica și câteva case din localitate, redându-le ceva din strălucirea inițială. 

Izolarea, dar și absența altor ocupații în afară de agricultură, au făcut ca pe la sfârșitul anilor '90 să 

apară proiectul Șosete de lână naturală din Viscri, inițiat de cei doi nemți stabiliți aici. Șosetele erau 

croșetate din vechi pulovere de lână de către femeile din sat și date la început în schimbul alimentelor 

(zahăr, ulei sau pâine). Cum grămada de șosete a început să crească din ce în ce mai mare, cu timpul 

trocul s-a transformat într-un adevărat proiect, la care participă 125 de femei din sat. 
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Biserica evanghelică fortificată din Viscri a fost construită în secolul al XIII-lea pe baza unei 

vechi bazilici romane datată din secolul al XII-lea. Biserica-sală a fost construită de secui și ulterior a 

fost preluată de sași. A fost reconstruită în secolul al XV-lea, fiind transformată într-o biserică 

fortificată cu turnuri, bastioane și ziduri de apărare. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (format 

din biserică, incinta fortificată cu drum de apărare, două turnuri, două bastioane, turn de poartă) este 

monument istoric. Din anul 1999 face parte din patrimoniul mondial UNESCO.  

 

 

Viscri se numără, în prezent, printre cele mai căutate sate din România de către turiști, având în 

jur de 30 000 de vizitatori în fiecare an. A devenit faimos după ce Prințul Charles și-a cumpărat aici o 

proprietate. 

Ce poate face un turist în satul Viscri? Poate să viziteze Biserica Fortificată, să exploreze colinele 

din jur cu bicicleta, să savureze mâncarea tradițională, să se plimbe prin sat și să participe la „parada 

celor 300 de vaci de la apusul soarelui” care se întorc de la păscut. Într-un cuvânt... să experimenteze 

viața la țară. 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Viscri,_Bra%C8%99ov 

http://povestidecalatorie.ro/viscri-cetatea-si-biserica-fortificata/ 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Viscri,_Bra%C8%99ov
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

CARNAVALUL PORTUGHEZ 

 

Mihai-Cosmin Paiu  

Clasa a XII-a D 

 

 

 

Carnavalul portughez este organizat în luna februarie, 

înaintea Miercurii de Cenuşă, pe durata a trei zile. În 

Portugalia, această perioadă poartă denumirea de „entrudo”, 

adică începutul postului Paştelui. În câteva regiuni ale țării, 

cum sunt Lisabona, Faro, Nazaré, Torres Vedras, carnavalul 

este sărbătorit cu costume impresionante, petreceri, dansuri 

şi spectaculoase parade, deoarece este o petrecere anuală 

care celebrează viaţa. 

 

 

 

 

La Lisabona parada se desfăşoară pe Avenida 

da Liberdade (Bulevardul Libertăţii), unde îşi 

croiesc drum dansatori de samba şi care alegorice. În 

perioada carnavalului portughez, străzile sunt pline 

de petreceri, spectacolul electrizant este luminat de 

culori vibrante, toată lumea este plină de spirit şi 

vitalitate.  

 

 

 

 

 

Deşi mai popular este carnavalul din Brazilia, 

trebuie spus că acesta a fost preluat din Portugalia cu 

mulţi ani în urmă, pe vremea când Brazilia făcea parte 

din imperiul colonial portughez. 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://www.travelandbeauty.ro/festivaluri-si-evenimente-pentru-care-merita-sa-vizitezi-portugalia/ 

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/evenimente/carnavalul-de-la-lisabona-124 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

ACASĂ LA MOȘ CRĂCIUN 

 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

 

 

Laponia este deja cunoscută ca fiind ţara lui Moș 

Crăciun, locul magic unde alături de spiriduși, Moșul pregătește 

cadourile pe care le trimite în seara de Ajun copiilor de 

pretutindeni, străbătând lumea în sania trasă de reni. 

Laponia este localizată în nordul Europei și se întinde pe 

teritoriul a patru state: Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia. 

Majoritatea teritoriului se găsește la nord de Cercul Polar. 

Coasta vestică este constituită din fiorduri, văi adânci, munți și 

ghețari, iar altitudinea maximă o atinge Muntele Kebnekaise 

(2111 m) în Suedia. Mergând spre est, relieful este caracterizat 

de o câmpie joasă cu multe mlaștini și lacuri, cel mai important 

fiind Lacul Inari din Finlanda.  

Reprezentative sunt pădurile „magice” ale regiunii cu brazi acoperiţi de zăpadă... ce seamănă cu 

diverse personaje din basme. Astfel, peisajul arctic din Laponia a fost înscris în anul 1996 pe lista 

patrimoniului cultural mondial UNESCO.  

 

 

Climatul Laponiei este caracterizat de 

ierni friguroase, pline de zăpadă, și de veri 

relativ calde. Temperaturile anuale pot ajunge 

de la circa 20
0
C pe timpul verii, la -20

0
C iarna. 

Oamenii Sami, locuitorii Laponiei, împart anul 

în opt anotimpuri, şi nu în patru. 

În tradiția populară se zice că Moș 

Crăciun trăiește iarna pe Muntele Ureche din 

ținutul Savukoski, aflat între Finlanda și Rusia, 

iar vara pe insula Christmas. 

 

 

Rovaniemi, orașul celor opt anotimpuri, este considerat capitala Laponiei, întrucât aici se găsește 

Santa Village, locul unde se află aeroportul oficial al lui Moș Crăciun şi biroul Moşului. Tot aici există 

și celebrul parc tematic Santa Park, cu o imensă peşteră săpată într-o stâncă. Printr-un tunel feeric se 

ajunge în inima peşterii, unde toată lumea se bucură de cele mai frumoase momente ale sărbătorilor de 

iarnă. 

Revenind la întâlnirea cu Moşul... La sosire, Doamna Crăciun îşi întâmpină oaspeţii şi îi invită să 

viziteze coliba Moşului decorată în stil tradiţional. Copiii pot avea ocazia să socializeze cu Moşul, să îi 

spună poveşti şi poezii, să decoreze împreună bradul, iar la final vor primi cadouri. În plus, Doamna 

Crăciun le va destăinui prichindeilor reţeta sa specială de turtă dulce parfumată, iar spiriduşii le vor 

arăta copiilor sania fermecată și renii năzdrăvani... în frunte cu Rudolf - renul magic cu nas roşu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Norvegia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Finlanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercul_Polar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fiord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghe%C8%9Bar
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muntele_Kebnekaise&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lacul_Inari&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%99_Cr%C4%83ciun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%99_Cr%C4%83ciun
http://www.visitrovaniemi.fi/love/santa-claus-magic-of-christmas/
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Satul Moșului din Rovaniemi nu este doar locul în care poți să-l cunoști pe bătrânelul care ne 

aduce cadouri dintotdeauna ajutat de elfii lui. Este un adevărat sat de vacanță cu cabane din lemn, iurte, 

reni, magazine cu suveniruri, restaurante și cafenele. Aici poți practica excursia cu snowmobilul sau 

poți face excursii cu sănii trase de reni ori de câini huski.  

 

 

Există, de asemenea, un hotel de gheaţă cu un design unic, fiind sculptat an de an pe o temă 

diferită. Prima construcţie a fost realizată în anul 2000. Peste 1,5 milioane kg de zăpadă şi 300.000 kg 

de gheaţă naturală se folosesc pentru realizarea acestui Snow Village. Hotelul oferă 30 camere stil iglu, 

fiecare având un design unic, fiind construite doar din gheaţă şi zăpadă. Iar datorită izolării foarte bune 

a zăpezii, temperatura în interior este cuprinsă între -2
0
C şi -5

0
C. 
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Peisaje nepământești, natură sălbatică, culori intense și ireale, întinderi nesfârșite de zăpadă și o 

atmosferă de basm... toate se găsesc în „țara lui Moș Crăciun”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse : 

 

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

http://www.romaniatv.net/imagini-de-vis-padurea-magica-din-laponia-

foto_61684.html#ixzz5XfaHerWU 

https://www.travelgirls.ro/destinatii/finlanda/mos-craciun-exista-ghid-util-pentru-vizita-la-santa-

village-in-laponia.html 

http://ancapavel.ro/laponia-idee-pentru-vacanta-de-craciun/ 

https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=kAL5W8ztJfLPrgTr84L4Bw

&q=hoteluri+in+laponia&oq=hoteluri+in+laponia&gs_l=img.3...67307.72008..72895...0.0..0.81.651.9.

.....0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i30j0i8i7i30.IrhfoC9PIF0#imgrc=ZhQ3ePvcp7oMCM: 

https://www.google.ro/search?tbm=isch&q=Snow+Village+in+laponia&chips=q:snow+village+in+lap

onia,online_chips:hotel&sa=X&ved=0ahUKEwjV_aKAyOzeAhVvsYsKHWflDz8Q4lYIJigB&biw=1

366&bih=613&dpr=1#imgdii=1glHWjc7AQambM:&imgrc=I_w_E1JUi57EJM 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

PLIMBARE PRIN LISABONA... 

 

Cristian-Andrei Pîrlea 

Clasa a XII-a D 

 

Așezată la vărsarea fluviului Tejo în 

Atlantic, Lisabona reamintește mereu 

turiștilor legătura sa cu apele. Acestea 

alcătuiesc fundalul multor priveliști 

magnifice, de admirat în timpul plimbărilor 

prin parcurile înșirate de-a lungul malurilor 

sau de pe terasele celor mai pitoresc 

amplasate restaurante, iar zona aflată în 

apropierea țărmului - numită docas - e plină 

de energie, fiind însuflețită de o viață de 

noapte teribil de agitată. 

 

Belem este un cartier cu multe 

monumente (Turnul Belem, mănăstirea 

Jeronimos etc), cu un centru cultural 

modern ce adăpostește o colecție de opere 

ale unor mari artiști contemporani (Dali, 

Picasso) și cu un Muzeu al Caleștilor, ce 

cuprinde cea mai mare colecție de 

vehicule de aceste gen din lume. În plus, 

aici găsești numeroase parcuri și grădini, 

înșirate de-a lungul fluviului Tejo, numai 

bune pentru o plimbare relaxantă după 

oboseala de a admira atâtea capodopere. 

 

Alfama este cel mai vechi cartier al orașului. De 

fapt, acesta reprezenta orașul pe vremea când maurii au 

intrat în peninsulă, în secolul al VIII-lea. Este alcătuit, în 

mare parte, dintr-un labirint de străduțe înguste, cum se 

văd în multe dintre orașele europene ce-și urmăresc 

originile până în Evul Mediu. Șansa de a ne putea 

plimba prin acest decor, evocând timpurile medievale, o 

datorăm faptului că Alfama a scăpat în mare măsura 

teafăr după cutremurul din 1755. Marele Cutremur din 

Lisabona a fost unul dintre cele mai distrugătoare din 

istorie. Seismologii estimează că ar fi avut aproape 9 

grade magnitudine, epicentrul undeva în Oceanul 

Atlantic și a fost urmat de trei tsunami și de incendii 

care au distrus Lisabona în proporție de 85%. Alfama a 

rezistat pentru că este construit pe un sol ceva mai ferm 

decât restul orașului. 
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Baixa este considerat „centrul” 

metropolei, deși nu are decât vreo 200.000 

metri pătrați. A fost reconstruit complet după 

marele cutremur din 1755, iar concepția 

urbanistică și arhitectonică reflectă spiritul 

iluminismului. E geometric, monumental, 

elegant, aerisit, plin de cafenele și restaurante 

plăcute și de magazine îmbietoare. 

 

 

Bairro Alto este „Cartierul de Sus”, 

deoarece se află situat pe un deal, unde ajungi fie 

cu funicularul, fie luând-o la picior pe străduțele 

în pantă, pe șiruri de trepte… Ai ceva de urcat 

dar, odată ajuns acolo, ești răsplătit prin 

splendida priveliște asupra orașului, care poate fi 

foarte bine admirată de la o terasă, în timp ce bei 

ceva, ca să îți revii după atâta urcuș. Dacă ai 

obosit prea tare și ți-e lene să mai cobori… rămâi 

acolo, deoarece acesta este cartierul cu cea mai 

animată viață de noapte din oraș. 

 

 

 

Portughezii s-au numărat cândva printre 

cei mai vestiți cuceritori ai mărilor și au 

întemeiat, grație priceperii lor de navigatori, un 

ditamai imperiu colonial, iar spectaculosul 

Muzeul al Marinei, cu patrimoniul său de peste 

17.000 de piese, evocă tocmai acele vremuri 

glorioase. 

 

 

 

Parcul Națiunilor a fost edificat pentru a găzdui 

Expoziția Universală din 1998 (motiv pentru care 

portughezii îi mai zic și acum „Expo”). Complexul de 

clădiri cu artitectură modernă a tot evoluat ulterior, 

devenind un ansamblu cu multiple funcții: comercială 

(mai ales după construirea marelui mall Vasco de 

Gama), expozițională (aici se organizează târgurile 

internaționale, în zonă existând atât pavilioane de 

expoziție, cât și hoteluri și săli de conferințe), 

rezidențială și recreațională.  

 

Sursă: 

travel.descopera.ro 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

 

EXPOZIȚIE „MICA UNIRE ÎN DOCUMENTE ȘI FOTOGRAFII” 

 

Ioan Bulancea 

Clasa a XI-a A 

 

Pe data de 23 ianuarie 2020, cercul „Valahia” a organizat expoziția „Mica Unire în documente și 

fotografii”. 

 

Au participat elevi din clasele a 

X-a A (Constantinescu Daniela, 

Dima Ștefan, Lință Gabriel), a X-a C 

(Căpitanu Mihaela, Turculeț 

Alexandru), a X-a F (Moraru 

Andreea, Nițu Vlad, Sandu Mihai), a 

XI-a A (Baciu Laura, Bulancea Ioan) 

și a XII-a D (Dobre Beatrice, Iurcu 

Andreea). 

Practic... noi am avut de căutat 

diverse fotografii și documente din 

perioada când s-a realizat Unirea 

Principatelor Române.  

Adică... am făcut muncă de 

cercetare cu ajutorul Internetului.... 

 

 

 

 

Apoi am realizat postere 

atractive și le-am aranjat cu multă 

atenție în spațiul destinat expozițiilor 

noastre. 

Eu consider că expoziția este 

superbă!  

Realizarea ei a fost plină de 

entuziasm, emoții, dar și distractivă. 

Ne-am dat silința să iasă ceva 

frumos. Și nu a fost în zadar. Vă 

puteți convinge de asta doar dacă o 

vizitați. 

Ce pot să mai spun? La cât mai 

multe astfel de activități!!!... 

 

 

Fotografii din arhiva cercului „Valahia” 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

MĂRȚIȘOR – FANTEZIE ȘI SAVOARE 

 

Corina Mihalache 

Clasa a IX-a A 

 

 

Pentru că a sosit primăvara.... sub genericul „Mărțișor – 

fantezie și savoare” au fost organizate activitățile cercului 

„Valahia” din luna martie: concursul de mărțișoare ecologice și 

concursul gastronomic pe echipe. Deoarece eu am participat la 

ambele, mi-a revenit plăcuta sarcină de a scrie acest articol. 

 

 

 

 

La concursul de mărțișoare ecologice au participat 15 elevi din clasele a IX-a A, a X-a A și a 

X-a E, care au confecționat 27 de mărțișoare și felicitări din materiale reciclabile. A existat și un juriu 

format din doamnele profesoare Ion Carmen-Mihaela, Nedelea Nicoleta-Doina și Stan Vasilica. 

 

Au obținut premii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL I 

Filip Ana Maria (clasa a IX-a A) 
 

PREMIUL II  

Măcrineanu Geanina (clasa a X-a E) 
 

PREMIUL III  

Dumitru Ana Maria (clasa a IX-a A) 

Constantinescu Daniela (clasa a X-a A) 
 

MENȚIUNE  

Ionaș Maria (clasa a IX-a A) 

Mihalache Corina (clasa a IX-a A) 

Călin Andreea (clasa a X-a E) 
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CLASA a IX-a A 

Dumitru Ana-Maria 

Marian Ioana 

Mihalache Corina 

 
CLASA a X-a C 

Grigore Amalia 

Amza Mădălin 

 

CLASA a XI-a A 

Dobre Ștefan 

Turcu Ionuț 

 

CLASA a XI-a A + E 

Baciu Laura 

Stancu Bianca 

Ghimiș Mihaela 

 

 

Toate mărțișoarele pot fi admirate pe site-ul cercului (www.cerculvalahia.ro). 

Eu mi-am confecționat mărțișoarele cu ajutorul unui pieptene des, a unor franjuri și bineînțeles că 

nu mi-au lipsit lipiciul și sclipiciul... Ca să fac ceva atrăgător privirii... A durat cam 20 de minute să le 

fac și să le aranjez. Atunci când le-am confecționat nu mă gândeam că mărțișoarele mele vor fi puse în 

vânzare, cu atât mai puțin că voi participa și eu la târgul de mărțișoare unde vor fi comercializate. 

Concursul gastronomic a fost pentru mine o experiență de neuitat, mai ales că studiez într-o 

clasă de științele naturii, deci nu învăț la școală nimic legat de gastronomie. De aceea, m-am bucurat că 

îmi pot testa talentul la gătit și pot vedea dacă oamenilor le place ce am pregătit împreună cu colegele 

de echipă. 

Au participat următoarele echipe: 
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Juriul a fost format din doamna director Crăciun Adi-Nicoleta și doamnele profesoare Secui Nela 

și Cosma Florentina. 

Premiile au fost obținute de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și ca să fiți convinși că noi gătim pentru concursuri, m-am gândit că ar prinde bine dovada 

furnizată de echipa clasei a XI-a A, care au vrut să vedem cum arată băieții... la bucătărie... Și producția 

obținută... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am avut parte și de un frumos moment artistic 

deoarece corul colegiului, pregătit de doamna 

profesoară Stănescu Cristina, a prezentat un program 

emoționant dedicat mamelor. 

 

 

 

 

 

Și... ca o concluzie... activitățile alături de colegi sunt superbe, mai ales dacă acei colegi sunt și 

prietenii tăi buni. Creezi multe amintiri, alături de ei te distrezi, te simți bine. Cred că pentru fiecare 

dintre noi activitățile desfășurate în școală sunt impresionante... pentru că „imprimă” în tine acea 

fericire și adrenalină de care ai nevoie din când în când. 

PREMIUL I – CLASA a X-a C 

 
PREMIUL II – CLASA a XI-a + E 

 

PREMIUL III – CLASA a IX-a A 

 
MENȚIUNE – CLASA a XI-a A 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

ÎN ÎNTÂMPINAREA PRIMĂVERII 

 

Maria-Carmen Stan 

Clasa a IX-a F 

 

Primăria sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache a organizat, pe 1 martie, 

a IV-a ediție a evenimentului caritabil „În întâmpinarea primăverii”. 

Când am aflat de activitate, ne întrebam ce o fi însemnând asta... Și ne-am lămurit la Liberty 

center Mall, unde a fost organizată o expoziție de mărțișoare confecționate manual de elevii din 

unitățile de învățământ ale sectorului 5. Suma colectată din vânzarea acestora a fost donată, cu sprijinul 

Direcției Generale de Asisțență Socială și Protecția Copilului Sector 5, copiilor defavorizați din sector. 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” a fost reprezentat de 9 membri ai Cercului „Valahia”: 

Iurcu Andreea (clasa a XII-a D), Baciu Laura și Bamboi Ionuț (clasa a XI-a A), Ghimiș Mihaela (clasa 

a XI-a E), Dima Robert (clasa a X-a A), Mihalache Corina (clasa a IX-a A), Bratu Cristina, Carol 

Denisa și Stan Carmen-Maria (clasa a IX-a F). Am fost însoțiți de doamnele profesoare Andora Simina 

și Nedelea Nicoleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și iată-ne ajunși la mall, luându-ne în primire 

standul și încercând să îl aranjăm cât de estetic se 

putea în condițiile date. În jur… toate școlile din 

sector… adică puhoi de mărțișoare. Unele mai 

frumoase decât altele…  
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La început am stat la standul nostru, dar văzând că vânzarea merge slab... colegii au propus să 

schimbăm tactica dacă vrem să vindem ceva. Așa că... am luat mărțișoarele și am început să ne 

plimbăm prin mall, întrebând lumea dacă vrea să cumpere mărțișoare de la noi. Oamenii au fost destul 

de receptivi deoarece ne-au văzut copii. Și pentru că am știut să vorbim frumos… am reușit să vindem 

cea mai mare parte a mărțișoarelor confecționate de colegii din liceu pentru a ajuta copiii care au într-

adevăr nevoie de bani. Mă gândesc acum că și noi zicem că nu avem bani… dar de fapt avem și ar 

trebui să învățăm să apreciem ceea ce avem tocmai pentru că există copii care nu au nimic. 

 

 

 

 

 

 

Participarea la activitate a fost o experiență foarte plăcută și 

distractivă, tocmai pentru că am creat o echipă unită ce a  

interacționat cu oamenii, încercând să îi convingă să cumpere 

mărțișoare confecționate de noi. 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

 

BUCUREȘTI - „MICUL PARIS” 

 

Andrei-Alexandru Simion 

Clasa a XII-a D 

 

Încă de prin anul 1900, Bucureștiul a început să fie numit „Micul Paris” datorită oamenilor, a 

locurilor și a arhitecturii, dar și a legăturilor pe care personalitățile românești le-au avut cu Parisul. 

Oameni de seamă, precum I. L. Caragiale, Constantin Brâncuși, George Enescu sau Emil Cioran aveau 

strânse legături cu capitala Franței în secolul al XIX-lea, unii dintre ei chiar stabilindu-se acolo. 

În perioada interbelică, vestimentația și gesturile bucureștenilor le copiau destul de mult pe cele 

ale parizienilor. Chiar și limba franceză era vorbită extrem de mult pe străzile bucureștene. Expresii ca 

„monșer”, provenit din „Mon cher”, „bonjour” sau „Madamme” intră rapid în vocabularul locuitorilor 

de la nord de Dunăre. 

Asemeni Parisului cel mare, „Micul Paris” avea propriul Arc de Triumf și câteva clădiri în a căror 

arhitectură se reflectau influențele franțuzești, cum ar fi Palatul Kretzulescu sau Palatul CEC. 

Deși la poalele lui nu se întindea un bulevard la fel de faimos că cel din Paris, Arcul de Triumf 

din București a reușit să devină unul dintre simbolurile orașului. Folosit în zilele noastre doar pentru 

paradele militare organizate de Ziua Națională sau pentru alte evenimente cu scop onorific, Arcul de 

Triumf este unul dintre cele mai fotografiate obiective turistice din oraș. Deși nu sunt singurele motive 

pentru care Bucureștiul este asemănat cu Parisul, construcțiile mai sus menționate fac cinste României 

și impresionează toți turiștii care ajung pe meleagurile țării noastre. 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

BUCĂTĂRIA COREEANĂ 

 

Laura-Nicoleta Baciu 

Clasa a XI-a A 

 

Mâncarea coreeană este o mare sursă de energie, care merge dincolo de forța fizică pentru că se 

referă la puterea minții și a sufletului. Înțelepciunea coreeană tradițională spune că „produsele 

alimentare și medicamentele se trag din aceeași rădăcină”, prin urmare „nu există niciun medicament 

mai bun decât alimentele”. Aceste convingeri tradiționale de lungă durată arată cât de importante sunt 

alimentele pentru starea fizică și emoțională a poporului coreean. 

 

Bucătăria coreeană are mari influențe chinezești și japoneze, 

fiind extrem de abundentă și iute foc! Se bazează pe consumul de 

orez, legume, tăiței, tofu, pește, alge și carne (pui, porc, vită). 

Mâncarea este asezonată predominant cu usturoi, ghimbir, sos de 

soia, ceapă verde și ulei de susan, plus un dozaj atent de zahăr și 

oțet de orez. În mâncarea coreeană semințele de susan sunt 

întotdeauna prăjite înainte de a fi adăugate în mâncare, pentru a li 

se intensifica aroma. 

 

Ingredientele și felurile de mâncare variază în funcție 

de provincie. Multe feluri de mâncare regională au devenit 

naționale, adică o serie de feluri de mâncare ce au fost odată 

regionale au proliferat în diferite variații în întreaga țara. 

Bucătăria regală a adunat toate specialitățile regionale unice 

împreună pentru familia regală. Topografia și climatul 

determină varietatea ingredientelor și a tipurilor de mâncare 

gătite. Înconjuraţi de apă din trei părţi, coreenii utilizează 

peștele ca ingredient de bază în bucătăria lor, având la 

îndemână o nesfârşită sursă de peşte şi fructe de mare.  
 

Ţărmurile sunt şi ele o sursă de vegetale marine (alge) pe 

care coreenii le mănâncă de secole, iar munții, ce ocupă cea mai 

mare parte a ţării, aduc şi ei o gamă variată de verdeţuri aromate. 

Câmpiile sunt destinate culturii plantelor folosite în alimentație. 

Tehnicile moderne au permis Coreei cultivarea unui număr mare 

de fructe, grăunţe şi vegetale, precum cartofi, morcovi, fasole, 

soia, ceapă, ardei graşi, mere, prune, piersici, struguri. Insula 

Jeju, care se bucură de o climă subtropicală, are aportul său de 

tangerine şi portocale. Cu cât ne aflăm mai în sudul peninsulei, 

mâncarea devine mai picantă, mai condimentată şi mai sărată. 

Ca un lucru deosebit pentru o ţară din Asia... carnea de vită este 

cea mai populară, aceasta fiind o moştenire a influenţei mongole.  
 

(Surse: http://discoverkorea2013.blogspot.com/2014/06/bucataria-coreeana.html 

https://www.ardei-iute.ro/index.php/ro/bucatarii-traditionale/88-bucataria-coreeana 

http://discoverkorea/
https://www/
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 

PROIECTE EDUCATIVE ORGANIZATE  

DE COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” ÎN ACEST AN ȘCOLAR 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

 

În anul școlar 2019-2020, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” are în derulare un proiect 

interjudețean, înscris în Lista activităților educative regionale și interjudețene din anul 2020, precum și 

două proiecte municipale, înscrise în Calendarul activităților educative municipale 2020. 

Este vorba de ediția a treia a concursului „Valori culturale europene”, cu care deja lumea s-a 

obișnuit. Dar au apărut alte două proiecte noi: „Să descoperim împreună România autentică!”, „Știință 

și cultură în societatea modernă”. Ele au fost incluse în CAEM 2020. Pentru ca lista proiectelor 

educative organizate de școala noastră să fie completă, putem aminti și simpozionul local „Arta literară 

și arta culinară între tradiție și modernitate în spațiul cultural românesc”. 

Pentru a se asigura buna desfășurare a activităților, secțiunile directe au fost planificate în 

perioade diferite (martie, aprilie, mai, iunie). Numai că nimeni nu se aștepta la suspendarea cursurilor, 

iar acum va trebui să ne reorganizăm „din mers” atunci când vom reveni la școală. 

Chiar dacă nu ne-am întâlnit efectiv cu elevii, am reușit să comunicăm eficient cu ei, astfel încât 

am primit o mulțime de lucrări pentru concursuri în această perioadă. 

Dar să facem o trecere în revistă a proiectelor.... 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect interjudețean 

„Valori culturale europene” 

A. Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” 

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

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

C. Concurs de fotografie „Magia Europei” 
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SECȚIUNI: 

 

 

 

Proiect municipal 

„Să descoperim împreună România autentică!” 

E. Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” 

Atelierul cadrelor didactice „Turism, cultură și tradiții în județul meu” 

 

 

 

 

 

A.Concurs de prezentări PowerPoint „Să ne cunoaștem țara!” 

B.Prezentare gastronomică „Tradiții și obiceiuri la români” 
 

C.Concurs de eseuri „România frumoasă şi mândră din sufletele noastre” 
 

D.Concurs de artă plastică „România în culori!” 
 

E.Concurs de creație publicitară „Să  promovăm România impreună !” 



22 

 

 

 

 

 

SECȚIUNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM LA ACTIVITĂȚI ! 

 

 

Proiect municipal 

„Știință și cultură în societatea modernă” 

Simpozion local 

„Arta literară și arta culinară între tradiție și 

modernitate în spațiul cultural românesc” 

 

 

 

 

A.Concurs de eseuri „Povești interesante despre oameni și locuri din Bucureștiul de ieri și azi” 

B.Concurs de afişe „Am drepturi și responsabilități!” 

D.Concurs de prezentări PowerPoint „Oameni de știință din România modernă” 

C.Concurs de postere „Călătorie cu marii exploratori ai lumii” 

1. Meseni celebri în operele literare versus 

comportament dezirabil în cadrul ceremonialului mesei  

2. Metode de promovare ale artei culinare și turismului românesc 
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 REŢETA NUMĂRULUI 

 

TIRAMISU 

 

Ștefania El Yazami   

Clasa a XII-a D 

 

INGREDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD DE PREPARARE: 

 

 Se începe prin a prepara expresso, care se lasă la răcit complet.  

 Când e rece, se pune într-un vas adânc și se adaugă romul, opțional 2 linguri de coniac.  

 Apoi, cu felia de lămâie se degresează vasul în care se face crema și vasul în care se bat 

albușurile.  

 Se freacă gălbenușurile cu zahăr până ce acesta s-a dizolvat complet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200 grame pișcoturi 

 500 grame brânză 

Mascarpone 

 80 grame zahăr 

 5 gălbenușuri de ou (la 

temperatura camerei) 

 3 albușuri de ou (la 

temperatura camerei) 

 1 vanilie (sau 2 lingurițe 

esență de vanilie) 

 3 linguri rom 

 4 linguri coniac  

 1 cană cafea expresso tare 

(neîndulcită) 

 1 lingură cacao 

 1 felie lămâie 
 



24 

 

 

 Se adaugă apoi brânza Mascarpone și se omogenizează bine până se obține o cremă fină.  

 Se adaugă restul de coniac, vanilia și se omogenizează.  

 Se bat albușurile spumă tare.  

 Se adaugă cremă în 3 tranșe, amestecând încet, de sus în jos, preferabil cu un tel pară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Într-o tava de chec (12cm x 30cm) se pune un strat subțire de cremă, doar cât să acopere 

fundul tăvii.  

 Apoi se adaugă un strat de pișcoturi trecute prin cafea (atenție, pișcoturile doar se 

scufundă rapid în cafea și se scot imediat, nu se lasă în cafea fiindcă se înmoaie prea tare). 

 Se așază apoi un strat de cremă peste pișcoturi, de aproximativ 1 cm grosime.  

 Se așază un alt strat de pișcoturi și se termină cu unul de cremă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se pudrează crema cu un strat fin de cacao, folosind o sită fină de ceai.  

 Se acoperă tava cu folie și se lasă la frigider minim 4-5 ore. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: 

https://www.e-retete.ro/retete/tiramisu 
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 TINERE TALENTE 

 

 

 

Creația aparținei elevei 

Mavrodineanu Andreea 

Clasa a X-a E 

 

 

 

 


