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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 

 

PROIECTUL INTERJUDEȚEAN 

„VALORI CULTURALE EUROPENE” 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Coordonator proiect 

 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” a organizat cea de a treia ediție a proiectului „Valori 

culturale europene”, de data aceasta înscris în Lista activităților educative regionale și interjudețene din 

anul 2020, la poziția 374.  

Pornind de la ideea de a încuraja elevii să utilizeze dobândirea de informaţii teoretice şi practice 

interdisciplinare din domeniile turism, limba română, limbi străine, geografie şi istorie, cu scopul 

dezvoltării aptitudinilor şi abilităţilor de care au nevoie în contextul societăţii contemporane aflate   

într-o continuă schimbare, ce necesită adaptarea la nou şi înţelegerea unui volum mare de informaţii din 

domenii variate, această ediție a concursului s-a adresat inițial elevilor învăţământului liceal din 

municipiul Bucureşti și județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Argeș, Teleorman, Călărași, Ialomița, 

Dâmbovița. 

Au fost parteneri în cadrul acestui proiect 24 de școli din 12 județe:  

-Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitești și Liceul Tehnologic Costești (județul Argeș); 

-Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului (județul Bistrița-Năsăud); 

-Colegiul Național „Neagoe Basarab” Oltenița (județul Călărași); 

-Liceul Teoretic „Decebal” Constanța și Liceul Teoretic „G.E.Palade” Constanța (județul Constanța);  

-Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion” Titu (județul Dâmbovița); 

-Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea (județul Dolj); 

-Colegiul Economic „Hermes” Petroșani și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva (județul 

Hunedoara); 

-Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini (județul Maramureș); 

-Colegiul „Ion Kalinderu” Bușteni și Liceul Tehnologic Energetic Câmpina (județul Prahova); 

-Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava (județul Suceava); 

-Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu (județul Vâlcea); 

-Colegiul Național „Ion Neculce”, Colegiul Național „Sfântul Sava”, Colegiul Economic „C.C. 

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

Moţoc”, Clubul Copiilor Sector 6, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic „Sfântul 

Antim Ivireanu” și Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” (municipiul București). 

La cele 5 secțiuni ale proiectului (creaţie plastică „Împreună în Europa”, eseuri „Valsând cu 

Dunărea prin Europa”, fotografie „Magia Europei”, colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii 

europene”, prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”) au participat 157 elevi cu 198 de lucrări. 

Juriul a fost compus din reprezentanți ai organizațiilor partenere implicate în proiectul nostru, 

care ne-au sprijinit și de această dată la evaluarea lucrărilor:  

1.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.; 

2.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN 

BUCUREŞTI;  

3.ASOCIAȚIA ROI;  

4.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI;  

5.FUNDAȚIA DREPTUL LA EDUCAȚIE;  

6.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE 

CERCHEZ” BUCUREŞTI. 
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Și au avut de lucru membrii juriului, având în vedere numărul mare de participanți și de lucrări 

înscrise la concurs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” 

Lucrări = 33  

Număr elevi = 30 

Număr școli participante = 8 

Număr profesori coordonatori = 12 
 

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

Lucrări = 21 

Număr elevi = 20 

Număr școli participante = 8                                                            
Număr profesori coordonatori = 12  
 

C.Concurs de fotografie „Magia Europei” 

Lucrări = 106 

Număr elevi = 62 

Număr școli participante = 12 

Număr profesori coordonatori = 18  
 

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

Lucrări = 25 

Număr elevi = 30 

Număr școli participante = 6 

Număr profesori coordonatori = 10 
 

E.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” 

Lucrări = 13 

Număr elevi = 15 

Număr școli participante = 5 

Număr profesori coordonatori = 7 
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Clasamentele ediției a treia arată astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: 

C.T.G.C. = Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” București 

L.T.C. = Liceul Tehnologic Costești, județul Argeș 

C.E.C.C.K. = Colegiul Economic „C.C. Kirițescu” București 

C.T.G.A. = Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” București 

L.T.Ș.O. = Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” București 

L.T.A.S. = Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, județul Maramureș 

C.N.I.N. = Colegiul Național „Ion Neculce” București 

L.T.S.A.I. = Liceul Tehnologic „Sfântul Antim Ivireanu” București 
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Înainte de a menționa câștigătorii fiecărei secțiuni, în numele echipei de proiect le mulțumesc 

tuturor elevilor, profesorilor, membrilor juriului pentru participarea la proiectul nostru.  

Câștigătorii acestei ediții: 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

  

 

CASCADA BIGĂR 

 

Romina Moldovai 

Clasa a IX-a E 

 

Poate nu toată lumea a auzit de cascada Bigăr. Trebuie menționat faptul că este una dintre cele 

mai frumoase cascade din lume și se află în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al 

comunei Bozovici, fiind cunoscută și sub denumirea de Cascada Coronini.  

 

 

 

Peisajul ieşit din comun este creat de un izvor subteran ce curge peste o stâncă acoperită de 

muşchi. Căderea de apă face parte din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beușnița, care are o suprafață de 

176,60 hectare. Încă din anul 2000 a fost declarată arie protejată de interes naţional.  

Cascada Bigăr se află la: 

-jumătatea distanței dintre localitățile Anina și Bozovici, pe DN 57B; 

-jumătatea distanţei dintre Polul Nord şi Ecuator, fiind situată pe paralela de 45 
0
 latitudine nordică;  

-334 km de București. 

          O legendă spune că... demult, tare demult, pe meleagurile mirifice ale Văii Almăjului a trăit o 

familie de țărani ce își doreau foarte mult un copil, însă nu puteau avea urmași. 
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Într-o noapte femeii i s-a aratat în vis o vrăjitoare, care i-a spus că dacă bea apă de la izvor va 

rămâne însărcinată, însă... dacă pruncul va fi fată să nu o lase să se îndrăgostească niciodată, altfel va 

muri. 

Când femeia s-a trezit, s-a dus la izvor și a băut apă. Timpul a trecut, a născut o fată care a 

crescut și s-a îndrăgostit de un băiat pe nume Bigăr. Pentru a o feri de blestemul vrăjitoarei, tatăl ei a 

închis-o într-o grotă de pe munte.  

Suferința fetei a înduplecat-o pe vrăjitoarea ce trăia în Tărâmul Regăsirii Dorului să viziteze fata 

în grotă și să îi transforme părul într-o cascadă pe care au început că cadă lacrimile ei.  

Tânărul Bigăr s-a aruncat în apă, iar tânăra a murit odată cu acesta. Se spune că cei doi s-au 

reîntâlnit pe Tărâmul Regăsirii Dorului, unde și-au putut împlini povestea lor de dragoste.   

Legenda mai spune că cei îndrăgostiți, care vor să aibă parte de iubire veșnică, trebuie să bea apă 

din cascada Bigăr. 

 

 

 

 

Surse: 

www.reperealmajene.ro 

https://www.libertateapentrufemei.ro/articol/cascada-bigar-minunea-din-romania-unde-se-afla-si-cum-

ajungem-112764 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN SATUL MARAMUREȘAN 

 

Beatrice Predescu 

                                                                                                                       Clasa a IX-a E 

          

Regiunea istorică a Maramureșului cuprinde partea de nord-est a județului Maramureș pe 

teritoriul României și ținutul ucrainean Transcarpatia. 

Maramureșul este simbolul satului arhaic, o lume aparte ghidată de valori și obiceiuri străvechi, 

care îți oferă impresia că timpul s-a oprit în loc. Așezările pitorești, bisericile de lemn, pădurile întinse 

și dealurile înverzite formează un univers rural autentic, fermecător prin simplitatea și tradițiile lui. 

Viața maramureșenilor se desfășoară conform datinilor moștenite de la străbuni. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Între marile sărbători religioase, țăranul se îndeletnicește cu agricultura, iar atunci când își 

termină munca, sărbătorește cu patos, bucurându-se de muzica și dansurile meleagurilor în care s-a 

născut. În Maramureș, cultura, obiceiurile și modul de viață cumpătat s-au păstrat neîntinate, reflectând 

spiritualitatea și imaginea idilică a satului românesc. 

Maramureșenii țin cu sfințenie, prin post și rugăciune, sărbătorile creștine, care aici se împletesc 

cu ritualuri şi credinţe populare, cu tradiţii agrare şi deseori sunt însoţite de evenimente unde se „joacă” 

şi se „horeşte”. Sătenii poartă și acum costumul tradițional, biserica este în continuare centrul spiritual 

al comunității, iar tinerii respectă încă sfaturile bătrânilor. Universul rural se dezvăluie cu generozitate, 

iar poveștile spuse la gura sobei și obiceiurile vechi  încântă cu farmecul lor. 
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Pe lângă vechile obiceiuri de Anul Nou, de Florii, de Paşte, de Rusalii, de Sf. Mărie, de Crăciun 

şi de alte mari sărbători creştine, există câteva evenimentele laice cu tradiţie, care încă se organizează 

an de an în Maramureş.  

Iată câteva dintre ele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse : 

https://www.ecomaramures.com/1-oferta-turistica/1-2-experiente-culturale/participare-la-sarbatorile-

religioase-si-populare/ 

http://www.romania-travel-guide.com/atractii/traditii-locale/traditii-si-obiceiuri-din-maramures.html 

 

 

 Festivalul datinilor şi tradiţiilor de iarnă. 

 Festivalul gulașului. 

 Jocul la șură. 

 Tânjaua Hotenarilor, care este unul dintre cele mai vechi obiceiuri 

maramureșene, fiind semnalată pentru întâia oară în anul 1870, sărbătorește 

primul om din sat care iese la arat în luna mai. 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

MOLDOVA 

 

Ioan Bulancea 

Clasa a XI-a A 

 

Regiunea Moldovei este situată în partea de 

est a României și cuprinde teritoriile a opt județe: 

Galați, Iași, Vaslui și parțial Bacău, Botoșani, 

Neamț, Suceava, Vrancea.  

Pitorescul peisajelor, arta populară, 

spectacolul sărbătorilor și modul de viață al 

moldovenilor te cuceresc fără doar și poate,   

dându-ți deseori impresia că timpul s-a oprit în loc 

făcând ca regiunea Moldovei să fie o vastă zonă 

turistică. 

Frumuseţile naturale, istorice şi culturale ale 

Moldovei au atras atenţia a milioane de turişti 

străini de prin toate colţurile lumii. Aceştia vin pe 

meleagurile mioritice pentru a descoperi noi locuri 

fascinante şi interesante. Însă, indiferent de 

regiunea pe care o aleg, învaţă ceva special şi se 

bucură de peisaje spectaculoase. 

Moldova are farmecul ei, pentru că aici predomină spiritualitatea şi tradiţionalismul specific 

traiului românesc, prin peisajele sale pitorești, prin viața simplă de la sat și prin multitudinea de tradiții 

și obiceiuri păstrate din generație în generație. Spectacolul prilejuit de celebrarea marilor sărbători, 

explozia de culoare și de veselie, dansurile și cântecele populare fac din această regiune a țării o 

destinație perfectă pentru vacanțele din orice anotimp, atrăgând cât mai mulți pasionați de priveliști 

maiestuoase și de aer curat. 

În regiunea Moldovei există numeroase rezervații și monumente ale naturii, zone naturale 

protejate de interes național, printre care 3 din cele 13 parcuri naționale ale României, respectiv Parcul 

Național Munții Călimani, Parcul Național Cheile Bicazului-Hăsmaș și Parcul Național Ceahlău. Dintre 

cele șapte areale turistice ale României, care cuprind obiective culturale de importanță mondială, 

mănăstirile din nordul Moldovei (Voroneț, Humor, Moldovița, Probota, Sf. Ioan cel Nou din Suceava) 

au fost incluse în patrimonial mondial UNESCO în anul 1993.   

Cele mai frumoase biserici şi mănăstiri se găsesc în acest ţinut. Sunt construcţii ce datează de sute 

de ani şi nu încetează să fascineze pe vizitatori cu elemente arhitecturale rustice şi fresce deosebite. Cu 

alte cuvinte, Moldova este locul unde se practică cele mai vechi datini şi obiceiuri româneşti alături de 

tehnici speciale privind meşteşugurile transmise din generaţie în generaţie (olărit, tâmplărie, țesut, 

pictură etc). 

Din lista stațiunilor turistice din România, 7 stațiuni turistice de interes național și 2 stațiuni 

turistice de interes local se află în regiunea Moldovei. Stațiunile turistice de interes național sunt Slănic 

Moldova, Târgu Ocna, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra 

Dornei, iar cele de interes local sunt Bălțătești și Durău.  
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Surse:  

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

http://www.turismland.ro/zona-turistica/moldova/statiuni-turistice-moldova/ 

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/romania/regiune-moldova/ 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN 

 

Liviu Ghiugan 

Clasa a XI-a D 

 

Situată în comuna Frâncești, județul Vâlcea, se află la aproximativ 25 de kilometri sud de 

municipiul Râmnicu Vâlcea. 

Legenda construirii bisericuței de lemn datează de mai multe secole. Se spune că un călugar a 

găsit o icoană a Maicii Domnului în scorbura unui stejar secular și că o voce i-a ordonat să construiască 

această biserică din acel stejar (în alte izvoare se vorbește de un cioban care a visat că în copac se află o 

icoană).  

Prima mențiune a bisericii datează din anul 1653, atunci când călătorul Paul de Alep împreună cu 

mitropolitul Antiohiei au vizitat Țara Românească și au fost pe la această biserică. 

Este cert faptul că în zonă se găsesc încă stejari masivi, multiseculari, precum și faimoasa icoană 

a Maicii Domnului găsită în stejar. De asemenea, lângă bisericuța de lemn, Matei Basarab (după unii 

istorici) sau vărul său, banul Preda Brâncoveanu (după alții) a construit o biserică din piatră. 

Evident, în ciuda vechimii bisericii de piatră, bisericuța făcută „dintr-un lemn”, adică dintr-un 

stejar, se află în mijlocul atenției tuturor… și dacă te uiți cu atenție prin stejarii din jur, vei vedea mici 

icoane în scorburile lor… dar doar unul a fost stejarul ales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dintr-un_Lemn 

https://editiadedimineata.ro/destinatie-de-suflet-manastirea-dintr-un-lemn-judetul-valcea/ 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Andrei Bordea  

Clasa a XI-a E 

Echipa Creație (27 elevi) - coordonator prof. Ion Carmen-Mihaela 

Echipa Gastronomie (24 elevi) - coordonator prof. Petre Daniela 

Echipa Istorie-Geografie (31 elevi) - coordonator prof. Nedelea Nicoleta-Doina 

Echipa Publicitate (8 elevi) - coordonator prof. Stan Vasilica 

Echipa Turism (7 elevi) - coordonator prof. Bobeică Daniela 

 

Au organizat următoarele activități în cursul anului școlar 2019-2020: 

1.Expoziție „Lecția de educație gastronomică”, pe data de 3 octombrie 2019. Au participat elevii clasei 

a X-a E și prof. Rădoi Eugenia, prof. Teoderoiu Gabriela, prof. Cosma Florentina, prof. Bordei 

Veronica, prof. Răducanu Constantin și prof. Mirea Cosmin. 

 

2.Prezentare „În memoria victimelor Holocaustului”, pe data de 9 octombrie 2019. Au participat elevi 

din clasele a IX-a A, a X-a A, a XII-a D și prof. Cosma Florentina, prof. Teoderoiu Gabriela. 

 

3.Concurs de creație „Călătorie în Univers”, pe data de 10 octombrie 2019. Au participat, cu un număr 

de 61 lucrări, 55 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a IX-a G, a X-a A, a X-a E și a XII-a G. 

Au fost parteneri doamnele profesoare de geografie Pandelescu Alina și Munteanu Mihaela. Juriul a 

fost format din prof. Vasile Adriana, prof. Cosma Florentina și elevii Aprodu Andreea, Grigoraș 

Alexandra, Dănăcică Mario, Neagu Ruben, Paraschiv Alexandru, Eremiea Leonard, Nițu Cristian, 

Bratu Mihai din clasa a XII-a F. 

 

4.Expoziție „O fotografie face cât o mie de cuvinte”, pe data de 18 octombrie 2019. Au participat elevi 

din clasele a IX-a E, a X-a E, a XII-a B și a XII-a D. Au fost parteneri prof. Vasiliu Maria și prof. Iacob 

Honnorine. 

 

5.Concurs „Tasty and happy Halloween”, pe data de 31 octombrie 2019. 

-Concurs de postere, la care au participat 36 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a G, a X-a A, 

a XII-a D și a XII-a F. Juriul a fost format din prof. Simina Andora și elevii Bălăneanu Andreea, Socol 

Cristina, Mihai Petrina, Calangiu Mihai, Mihai Robert, Soare Mădălin, Sterie Alin din clasa a XII-a C. 

Au colaborat la realizarea acestei activități doamnele profesoare Munteanu Mihaela și Cosma 

Florentina. 

-Concurs gastronomic pe echipe, la care au participat 21 elevi din clasele a IX-a F, a XI-a A, a XI-a D, 

a XI-a E și a XII-a D. Au fost parteneri la activitate prof. Radu Roxana, prof. Cosma Florentina, prof. 

Coroiu Anca și prof. Albu Ovidiu. Juriul a fost compus din doamna director al Colegiului Tehnologic 

„Grigore Cerchez”, prof. Crăciun Adi-Nicoleta, doamna director adjunct, prof. Ticulescu Despina, 

domnul profesor Mirea Cosmin și elevele Bălăneanu Andreea și Vâciu Ionela din clasa a XII-a C. 

 

6.Concurs de jurnalism „București, micul Paris”, pe data de 11 noiembrie 2019. Au participat 11 elevi 

din clasele a IX-a A, a IX-a F, a X-a A, a XI-a A și a XII-a D. Juriul a fost alcătuit din prof. Ion 

Mihaela, prof. Munteanu Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta și elevii Năstase Tania, Dragomir Amalia, 

Iusein Melisa, Petrache Gabriela, Tuli Liliana, Ioniță Petrică din clasa a XII-a E.   
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7.Concurs de fotografie „București în culorile toamnei”, pe data de 15 noiembrie 2019. Au participat 

19 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a G, a X-a B, a X-a C, a X-a E, a XI-a B, a XII-a F. Au 

fost parteneri la această activitate prof. Munteanu Mihaela, prof. Vasiliu Maria, prof. Iacob Vasile. 

Juriul a fost compus din prof. Cosma Florentina și elevii Dobre Beatrice, Chiriță Adrian, Pîrlea Andrei, 

Pereanu Roberto, Crețu Marius, Băluță Ștefan și Al Monakkal Samer din clasa a XII-a D.  

 

8.„La mulți ani, România!”, pe data de 11 decembrie 2019. 

-Concurs de prezentări PowerPoint „Să ne cunoaștem țara!” (Prezentare istorico-geografico-turistică a 

regiunilor țării). Au participat 12 elevi din clasele a IX-a C, a X-a A, a X-a E, a XI-a A, a XII-a B. 

Juriul a fost format din prof. Ion Mihaela, prof. Munteanu Mihaela și elevii Pleșa Alberto, Ghițulescu 

Edward din clasa a IX-a A. 

-Concurs gastronomic pe echipe „Sărbătorim Crăciunul românește”, la care au participat 26 de elevi 

din clasele a IX-a A, a IX-a E, a IX-a F, a X-a C, a X-a E. Juriul a fost compus din doamna director al 

Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, prof. Crăciun Adi-Nicoleta, doamna profesoară Cosma 

Florentina, domnul profesor Mirea Cosmin și elevii Roșu Mirela, Bordea Andrei din clasa a XI-a E. 

Parteneri la cele două activități au fost prof. Radu Roxana, prof. Teoderoiu Gabriela, prof. Coroiu 

Anca, prof. Stănescu Cristina, prof. Corcodel Mariana, ing. Muntean Constantin.  

 

9.Expoziția „Mica Unire în documente și fotografii”, pe data de 23 ianuarie 2020. Au participat elevi 

din clasele a X-a A, a X-a C, a X-a F, a XI-a A și a XII-a D. 

 

10.Concurs de mărțișoare ecologice, pe data de 2 martie 2020, la care au participat cu mărțișoare și 

felicitări din materiale reciclabile 15 elevi din clasele a IX-a A, a X-a A și a X-a E. Juriul a fost format 

din prof. Ion Carmen, prof. Nedelea Nicoleta și prof. Stan Vasilica. 

 

11.Concurs gastronomic pe echipe „Mărțișor – fantezie și savoare”, pe data de 5 martie 2020. Au 

participat echipele claselor a IX-a A, a X-a C, a XI-a A, a XI-a E. Juriul a fost format din doamna 

director Crăciun Adi-Nicoleta, prof. Secui Nela și prof. Cosma Florentina. Partener la realizarea acestei 

activități a fost prof. Stănescu Cristina. 

 

12.La Concursul Interjudețean „Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană”, 

organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, au participat elevii Bulancea Ioan-Constanin 

(clasa a XI-a A) - PREMIUL I și Lință Gabriel (clasa a X-a A) - PREMIUL III. Au fost coordonați de 

prof. Nedelea Nicoleta-Doina. 

 

13.La Proiectul local „Să descoperim România împreună!”, organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore 

Cerchez”, au participat elevii Lință Gabriel (clasa a X-a A), Bulancea Ioan-Constantin, Dobre Ștefan 

(clasa a XI-a A), Dobre Georgiana, Mirică Steluța (clasa a XII-a B), Dobre Beatrice, Dascălu Ioan, 

Chiriță Adrian (clasa a XII-a D), coordonați de prof. Bobeică Daniela și Nedelea Nicoleta-Doina. 

 

14.Primăria sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache a organizat, în data de 1 

martie, a IV-a ediție a evenimentului caritabil „În întâmpinarea primăverii”. Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez” a fost reprezentat de 9 membri ai Cercului „Valahia”: Iurcu Andreea-Cătălina (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). Au fost însoțiți de prof. Andora Simina și prof. Nedelea Nicoleta. 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

TURNUL SOHO GUBEI 

 

Prof. Daniela Cristina Bobeica 

 

În Shanghai a fost inaugurat turnul de birouri SOHO Gubei, un zgârie-nori inspirat de „Coloana 

infinitului” a sculptorului de origine română Constantin Brâncuși ?  

Turnul arată ca un obelisc ondulat cu profil în formă de zig-zag. Clădirea are 38 de etaje, primele 

12 de la bază fiind dedicate magazinelor şi unei parcări. La cel mai înalt nivel se găsesc o grădină, alte 

spaţii deschise şi restaurante. 

A fost construită de Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) și ar putea deveni un simbol al 

cartierului de clădiri de birouri din Shanghai. 

Clădirea a fost inaugurată pe 28 februarie 2019, printr-o ceremonie care a fost marcată de 

expoziția personală de fotografie a lui Pan Shiyi expusă în holul SOHO Gubei. Expoziția cuprinde 

peste 80 de portrete de antreprenori, oameni de știință, actori, scriitori, lucrători în construcții, profesori 

și copii din satul Panji din Tinahsui Gansu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://paginiromanesti.ca/2019/03/18/shanghai-zgarie-nori-inspirat-coloana-infinitului-galerie-foto/ 

https://stirileprotv.ro/divers/cum-arata-turnul-din-shanghai-inspirat-de-sculptura-artistului-constantin-

brancusi.html 

 

 

https://paginiromanesti.ca/2019/03/18/shanghai-zgarie-nori-inspirat-coloana-infinitului-galerie-foto/
https://stirileprotv.ro/divers/cum-arata-turnul-din-shanghai-inspirat-de-sculptura-artistului-constantin-brancusi.html
https://stirileprotv.ro/divers/cum-arata-turnul-din-shanghai-inspirat-de-sculptura-artistului-constantin-brancusi.html
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

PARTICIPAREA MEMBRILOR CERCULUI LA 

PROIECTUL INTERJUDEȚEAN „VALORI CULTURALE EUROPENE” 

 

Maria-Carmen Stan 

Clasa a IX-a F 

 

La Proiectul Interjudețean „Valori culturale europene”, organizat de Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez”, au participat elevii Cușnir Andreea, Sailă Julia, Marian Antonia, Samson Sebastian 

(clasa a IX-a A), Dinu Mihaela, Stoica George-Mario (clasa a IX-a F), Călin Andreea-Roberta (clasa a 

X-a E), Bulancea Ioan, Bicher Andrei (clasa a XI-a A), Mirică Steluța (clasa a XII-a B), Dobre 

Beatrice-Elena, Iurcu Andreea, Vlad Nicoleta, Popa Ricardo, Dascălu Andrei, Simion Andrei (clasa a 

XII-a D). Ei au fost coordonați de prof. Bobeică Daniela, Ion Carmen-Mihaela, Stan Vasilica, Nedelea 

Nicoleta-Doina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au obținut premii:  

-PREMIUL III la Secțiunea de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” - Cușnir Andreea, 

coordonată de prof. Stan Vasilica; 

-MENȚIUNE la Secțiunea de creaţie plastică „Împreună în Europa” - Călin Andreea-Roberta, 

coordonată de prof. Ion Carmen-Mihaela; 

-MENȚIUNE la Secțiunea de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” - Simion 

Andrei Alexandru, coordonat de prof. Nedelea Nicoleta-Doina. 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

PALATUL TELEFOANELOR 

 

Edward Ghițulescu 

Clasa a IX-a A 

 

Palatul Telefoanelor este o clădire reprezentativă a Bucureștiului, aflată în centrul capitalei, pe 

Calea Victoriei. Este cunoscut și ca sediul Telekom. Palatul, înalt de 52,5 m, a fost construit între anii 

1929-1934 într-un stil specific zgârie-norilor americani, având caracteristici reprezentative ale stilului 

Art Deco.  

Până în anii '70 a fost cea mai înaltă clădire din București. Construcția a înregistrat și o premieră, 

ea fiind prima clădire înaltă cu schelet metalic din România. Edmond van Saanen Algi, unul din cei trei 

arhitecți semnatari, era de origine olandeză, stabilit în România.  

Întrucât de-a lungul timpului clădirea a fost afectată de multe evenimente, ca de exemplu 

bombardamentul aliaților din 1944, cutremurele din 1940, 1977, 1986 și 1990, în anul 1995 s-a început 

o amplă consolidare a structurii sale, după proiectul specialistului în structuri, prof. ing. Alexandru 

Cișmigiu, realizată de firma de proiectare „Proiect București”, care a durat 10 ani.  

Palatul Telefoanelor a fost construit pe locul fostelor case ale boierului Oteteleșanu, care 

găzduiseră faimoasa cafenea literară și loc de întâlnire al protipendadei bucureștene „Terasa 

Oteteleșanu”. Marea Depresiune declanșată odată cu crahul de pe Wall Street, din 1929, a avut un 

impact puternic și asupra economiei României. Guvernul român a decis atunci să contracteze un 

împrumut de la trustul american Morgan, tranzacție care s-a soldat cu acordarea unui monopol pe o 

perioadă de 20 de ani Corporației Internaționale de Telefonie și Telegraf (International Telephone and 

Telegraph Corporation-ITT) din SUA. ITT a înființat mai târziu Societatea Anonimă Română de 

Telefoane, care și-a stabilit ca obiective modernizarea serviciilor de telefonie din România și 

construcția Palatului Telefoanelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Telefoanelor_din_Bucure%C8%99ti 

https://ultima-ora.ro/istoria-noastra-palatul-telefoanelor/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_Victoriei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telekom_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1929
https://ro.wikipedia.org/wiki/1934
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zg%C3%A2rie-nori
https://ro.wikipedia.org/wiki/Art_Deco
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edmond_van_Saanen_Algi
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandru_Ci%C8%99migiu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandru_Ci%C8%99migiu&action=edit&redlink=1
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

ISTORIA SARMALELOR 

 

Romina Moldovai 

Clasa a IX-a E 

 

Oamenii din epoca de piatră au inventat odată cu oala de lut şi o serie de alte noi modalităţi de 

preparare a mâncărurilor, inclusiv a cărnii. Deci inventarea oalei în care se fierbea carnea a fost primul 

pas către diversificarea felurilor de mâncare. Aşa cum arată unele picturi rupestre foarte vechi, oamenii 

îşi înveleau bucăţile de carne în diferite frunze comestibile. Astfel, se poate spune că primele sarmale ar 

fi fost inventate de oamenii primitivi.  

Istoria sarmalei este extrem de veche, existând dovezi că în mod sigur oamenii din perioada 

Epocii de Gheaţă cunoaşteau tehnica înfăşurării cărnii mărunţite în frunze. Aceasta înseamnă că 

sarmaua există de cel puţin 15.000 de ani. 

Atât grecii, cât şi albanezii, bulgarii, croaţii şi turcii cred că ei sunt inventatorii sarmalei. 

Denumirea de sarma, comună pentru români şi croaţi, este asemănătoare cu „sarmi” în bulgară şi 

„sarmalaki” în greacă. Numele nu spune însă nimic despre identitatea celor care au preluat primii acest 

deliciu culinar sau dacă au fost reinventate în zona balcanică de un popor anume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/sarmaua-un-preparat-care-a-calatorit-unde-s-au-nascut-

sarmalele 

http://cookandplay.a1.ro/culinare/istoria-mai-putin-stiuta-a-sarmalelor-id595032.html 

https://www.exquis.ro/istoria-sarmalelor-ce-continea-reteta-lor-acum-120-de-ani-si-cum-se-fac-azi-2/ 

Sarmale bulgăreşti 

Bulgarii au sarmalele lor, pe care le prepară nu doar cu carne de porc, de 

vită sau amestec, ci şi cu carne de miel, capră, cu amestecuri de cârnaţi, cu 

carne de raţă sau de gâscă. Acesta se condimentează cu sare, piper şi plante 

aromatice, apoi se rulează în foi de varză (dulce sau murată), sfeclă, ştevie 

sau frunze de viţă de vie. 
 

Sarmale greceşti 

Se prepară sarmale obişnuite cu 

carne şi orez în foi de viţă şi se pun 

în straturi, aşezând între ele orez 

amestecat cu unt şi parmezan.  
 

Sarmale turceşti 

Se prepară ca şi cele româneşti, dar 

numai din carne de miel sau berbec, 

iar în compoziţie se adaugă stafide. 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 

VIITOARE MODIFICĂRI ÎN CUPRINSUL REVISTEI 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Redactor coordonator 

 

Ca orice revistă care se respectă, revista „Timp și spațiu” urmează să facă o serie de schimbări în 

cuprinsul ei, începând chiar cu acest număr. 

Fiind revista Cercului de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”, rubricile actuale au fost 

stabilite în funcție de tematica cercului, adică istorie („Călătorie în timp”, „Tradiţii şi obiceiuri pe 

Glob”), geografie („Călătorie în spaţiul ... geografic”, „Călătorie în timp şi spaţiu”), turism („Descoperă 

România!”, „Destinaţii turistice”), gastronomie („Tradiții gastronomice”, „Rețeta numărului”), 

completate cu rubrici care combină tematica („La pas prin București...”) sau cu rubrici ce oferă 

informații generale și informații despre activitățile din școală („Știaţi că?....”, „Surprizele numărului”, 

„Recomandarea revistei”, „Tinere talente”). 

Cum au trecut trei ani de la prima apariție, este normal să încercăm câteva schimbări din dorința 

de a face revista mai atractivă pentru cititori.  

Într-o primă fază se va realiza conturarea unor noi rubrici, apoi schimbarea formatului. De 

asemenea, vom încerca să descoperim elevi talentați și dornici să publice articole în revista noastră, 

precum și elevi care să dorească în viitor responsabilitatea de redactori ai rubricilor revistei. 

În acest număr se vor recontura rubricile de gastronomie. Este vorba de „Tradiții gastronomice” 

și „Rețeta numărului”.  

De ce începem schimbarea cu rubricile de gastronomie? În primul rând ne gândim că în piramida 

celor 5 nevoi fundamentale, emisă de psihologul american Abraham Maslow, mâncarea este 

considerată nevoie primordială. Apoi la faptul că alimentația este combustibilul corpului, fiind sursa de 

nutrienți, minerale sau vitamine necesare pentru funcționarea armonioasă a organismului, dar totodată 

poate fi și o cauză a deficiențelor sau bolilor.  

Nu trebuie să uităm nici faptul că stilul de viață din societatea actuală a suferit modificări. Se 

poate observa că populația a început să fie mult mai atentă la starea de sănătate, dovada fiind atât de 

multele măști întâlnite pe stradă. De asemenea, o observare atentă a cumpărăturilor aflate în coșurile 

clienților din magazinele alimentare relevă faptul că fructele și legumele au început să fie preferate în 

fața preparatelor din carne și a dulciurilor.   

Rubrica „Tradiții gastronomice” va cuprinde nu numai tradiții culinare din diferite țări sau regiuni 

ale României, ci și articole despre tradiția unor preparate renumite sau mai puțin cunoscute, așa cum 

prezentăm în acest număr „Istoria sarmalelor” sau articole despre descrierea unor obiceiuri 

gastronomice descoperite în scrierile literare și istorice. 

„Rețeta numărului” va fi înlocuită cu rubrica „Sănătatea în bucate”, urmărind să trateze subiecte 

axate pe alimentația sănătoasă, ca descrierea unor obiceiuri alimentare sănătoase, a unor rețete 

considerate favorabile pentru păstrarea sănătății sau a unor ingrediente cu proprietăți importante pentru 

sănătatea organismului uman, a unor alimente bogate în vitamine ce ne pot ajuta memoria, atenția, 

concentrarea. 

Și pentru că tot vorbim de sănătate, primordială și ea în contextul pandemiei care ne-a dat lumea 

peste cap, din numărul viitor veți putea citi rubrica „Sfaturi pentru sănătate”, ce va prezenta diferite 

articole despre cum putem contribui la păstrarea propriei sănătăți. 

Iar modificările nu se vor opri aici. Ele vor continua și în numerele viitoare. 
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 SĂNĂTATEA ÎN BUCATE 

 

 

KIMCHI – SUPERALIMENTUL COREEAN 

 

Laura-Florina Stan 

Masterand în Studii Coreene 

 

Kimchi este un preparat nelipsit de la masa coreenilor. Poate fi mâncat împreună cu supe, fripturi, 

preparate pe bază de orez sau poate fi folosit chiar ca ingredient al anumitor mâncăruri. Există 300 de 

varietăți de kimchi, iar majoritatea covârșitoare a acestora au gust picant. De altfel, cel mai des întâlnit 

tip de kimchi se obține amestecând varză sărată cu pastă de ardei iute coreean, usturoi și sos de pește, 

care se lasă la fermentat. Sună cunoscut? Datorită acestei compoziții, dintre mâncărurile românești, 

kimchi se aseamănă cel mai mult cu varza murată (doar că, bineînțeles, picantă). Perioada de pregătire 

a acestui aliment este un alt punct comun între cultura românească și cea coreeană. Ca și românii care 

se pregătesc de intrarea în iarnă prin punerea de murături la borcane, și coreenii au – cum il numesc ei 

– kimjang, o adunare a familiei în toamnă pentru a găti o cantitate de kimchi care să fie suficientă 

întregii familii în anotimpul geros.  

Recent, kimchi a intrat în atenția celebrităților
1
 și nutriționiștilor internaționali pentru 

proprietățile benefice sănătății. Pentru că este bogat în probioticele rezultate din procesul de 

fermentație, kimchi produce un efect benefic pentru flora intestinală, digestie și întregul organism. 

Printre alte efecte pozitive se numără: scăderea nivelului de colesterol, prevenția cancerului de stomac, 

încetinirea procesul de îmbătrânire, efectul de ardere al grăsimilor, producerea unei pieli și unui păr 

radiante. Bineînțeles, ca orice alt aliment, nu face minuni de pe o zi pe alta, dar are un impact suficient 

de puternic încât să fie inclus în categoria „superalimentelor”. Iar credibilitatea kimchi-ului este dată și 

de aspectul general sănătos al populației coreene. Dați un search pe Google și o să înțelegeți mai bine 

ce spun. Dar haideți să vedem împreună procesul de pregătire! Vă propun o reteță ușor de urmat.  

 

                                                           
1
 Dovadă este faptul că rețeta propusă este preluată de pe site-ul unei celebrități române : Andreea Raicu. Sursă : 

https://tinyurl.com/yadq75hz Reteța a fost puțin modificată cu sugestii și comentarii din experiența personală. 

Ingrediente 

2 verze chinezești, tocate 

2 ridichii albe (lungi), tocate (opțional, dar iese mai delicios cu ele) 

1 legătură de ceapă verde, tăiată mărunt 

4-6 căței de usturoi 

1 pară tocată mărunt (poate fi înlocuită și cu 100 de ml de suc de pară 

cu pulpă) 

1 bucată de ghimbir cam de 3-4 cm (poate fi înlocuită cu 2 lingurițe de 

praf de ghimbir) 

1 jumătate de ceașcă de praf de chili roșu coreean (numit gochu garu) 

1-2 lingurițe de sos de pește (opțional, dar iese mai delicios cu) 

3-4 lingurițe cu sare de mare (în absența acesteia, este în regulă și 

sarea de masă) 

 

https://tinyurl.com/yadq75hz
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Bon appetit et bonne santé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse tipuri de kimchi 

Sursă imagine: Institutul « King Sejong » ( https://tinyurl.com/ybj6ut7q) 

 

 

 

Mod de preparare 

Se amestecă varza tocată cu ridichiile și ceapa verde, apoi se adaugă 

sarea. Se lasă la macerat cel puțin o oră, maximum două. Se pun într-un 

blender usturoiul, ghimbirul, para tocată și fulgii de chili și se amestecă 

până se transformă totul într-o pastă. Apoi, se amestecă legumele (care au 

lăsat între timp ceva suc) cu pasta formată și sosul de pește. Se pune 

preparatul obținut în borcane și se apasă până când sucul iese la 

suprafață. Borcanele, închise ermetic, se lasă la temperatura camerei timp 

de 2-7 zile. Iar capacul trebuie deschis în fiecare zi pentru a elibera gazele 

ce se formează în timpul procesului de fermentație.  

 

https://tinyurl.com/ybj6ut7q
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 TINERE TALENTE 

 
 

VALSÂND CU DUNĂREA PRIN EUROPA 

 

Andrei Astur 

Clasa a IX-a F 

 


