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Ôtiri din România... 

primite de la elevii Colegiului NaÛional Spiru

Haret:
Olimpiade 

Desf|Õurate pe parcursul lunilor februarie - mai 2003

Olimpiadele trec prin fazele cunoscute: etapa pe sector,

municipiu, Ûar|.

De la elevi am primit Õtiri pe parcurs despre participarea lor

la fazele respective. Astfel am aflat câteva nume, ale celor

care s-au calificat mai departe pentru faza pe municipiu:

Pastia Radu cls. a X-a C - Olimpiada de Informatic|

Popescu Raluca cls. a X-a C - Olimpiada de Biologie 

Popescu Raluca, Bunea Alina, Dragomir Irina  cls. A X-a C-

Olimpiada de Englez|. 

Leonte Diana cls.a X-a B - Olimpiada de Geografie

Apoi au venit Õtirile despre calificarea pe Ûar| a celor care au

trecut de faza pe municipiu:

la Olimpiada de Român| s-au calificat doi elevi, dintre care

Veronica Pietreanu, câÕtig|toarea de anul trecut a premiului

AsociaÛiei SH pentru rezulatetele obÛinute la aceaÕi

Olimpiad| de Român|, în 2002.  V| reamintim c| Veronica

a primit Õi premiul pentru matematic| din partea fundaÛiei

Spiru Haret, deci nu numai limba român| este punctul ei

tare!

La Olimpiada de Englez| s-au calificat Irina Dragomir cls.a

X-a C, Bogdan Panaitescu cls a XII-a Õi Raluca Popescu cls

a X-a C care a primit premiul 1 pe municipiu.

La Olimpiada de Fizic| s-a calificat un elev din clasa a IX-a

(din p|cate înc| nu îi Õtim numele)

Se pare c| mai sunt Õi alÛi elevi calificaÛi dar nu le-am aflat

noi numele!!!

un grup de eleve discutând....    oare despre Olimpiade?

Ôtiri de la AsociaÛia Spiru Haret 2001

La 30 martie 2003 a avut loc Adunarea General| a

AsociaÛiei SH 2001. Desf|Õurarea Adun|rii a avut loc pe

internet folosind mijloacele de comunicare puse la

dispoziÛie de Yahoo Messenger. 

Au fost prezentate în prealabil rapoartele de activitate Õi 

financiar pe anul trecut Õi programul de acitivt|Ûi pentru

anul în curs. Deasemenea au fost supuse discuÛiei

modific|rile la Actul Constitutiv Õi Statutul AsociaÛiei.

Aceste modific|ri au fost necesare pentru o mai bun|

reprezentare a membrilor asociaÛiei, al c|ror num|r este

fluctuant. 

La adunare s-au trecut în revist| Õi s-au votat cele dou|

rapoarte Õi programul de activit|Ûi. Cei care nu au putut

participa la adunare direct, au fost rugaÛi s| voteze

completând un formular de vot pus la dispoziÛie pe site Õi

în email. Scrutier a fost Nina Rakoczi.

Din cei 14 membrii ai AsociaÛiei au votat 8 membrii, care

au votat în unanimitate rapoartele, programul de activit|Ûi

Õi modific|rile propuse la Actul Constitutiv Õi Statutul

AsociaÛiei.

A fost ales Õi noul Consiliu de AdministraÛie format din

trei membrii:

Denis Sorin Maftei

Micky Wylie Profeta

Michaela NiÛ| GrigoraÕ

Credem c| ar fi de interes pentru cititorii revistei noastre

s| prezent|m ideile cuprinse în programul de activit|Ûi pe

anul în curs:

- publicarea în continuare a revistei Spiritul SpiriÕtilor

- continuarea reclamei pentru AsociaÛie Õi contactarea de

alÛi potenÛiali interesaÛi în AsociaÛie

- traducerea în limba englez| a site-ului în vederea

publicit|Ûii l|rgite a AsociaÛiei

- preg|tirea festivit|Ûii de premiere a elevilor cu rezultate

excepÛionale

- sprijinirea Õi consilierea elevilor în organizarea unui club

- re-evaluarea înregistr|rii AsociaÛiei ca organizaÛie

caritabil| în Canada

- invitarea a doi membrii de onoare foÕti absolvenÛi de

prestigiu ai liceului

- elaborarea unui regulament intern de funcÛionare.

http://www.spiru2000.ro:
http://groups.yahoo.com/group/membrii2001
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Indicatori economici în Romania 
(Martie 2003)

SALARIILE

Salariul net mediu: 4.730.761 lei-ianuarie 2003           

                     (133 i)ü

CreÕterea în ianuarie: +4.5%

Salariul minim:    2.500.000 lei- ianuarie 2003

(70i) ü

ÔOMAJUL

Rata de Õomaj: 8,5% (februarie 2003)

INFLAÚIA

Rata lunar| a inflaÛiei (februarie 2003): 0.8%

Rata inflaÛiei în ianuarie: 1.5 %

Rata inflaÛiei în ultimele 12 luni: 14.7 %  ú

Rata inflaÛiei pentru anul trecut (2001): 30,3 %

RATELE DE SCHIMB (22 Aprilie 2003)

                   1i  = 36.683 lei

              1 US$ = 33.409 lei

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La

Roumanie au Quotidien : 

... Õi Õtiri culese din revista La Roumanie au

Quotidien 

K  Lucrarile Consiliului National de Studii ale Arhivelor

Securit|Ûii continu| s| fie blocate. Blocajul a fost declanÕat

de c|tre dorinÛa unui grup dintre participanÛi de a publica o

critic| la adresa nivelului redus de colaborare primit din

partea actualului Serviciu Român de InformaÛii (care refuz|

s| pun| la dispoziÛia membrilor Consiliului dosarele foÕtilor

colaboratori ai Securit|Ûii cerute), împreuna cu o list| de

oameni politici actuali care au f|cut parte din vechea

Securitate. 

Primul ministru român, Adrian Nastase, l-a numit pe Emil

Hurezeanu, un ziarist de orientare centru-dreapta, fost

director la Europa Liber| Õi secÛia român| a staÛiei de radio

Deutsche Welle, consilier cu probleme de comunicaÛii

naÛionale Õi internaÛionale.

România al|turi de Statele Unite în r|zboiul din Irak. La

cererea lui Tony Blair, premierul român, Adrian N|stase, s-a

deplasat la Londra însoÛit de Mircea Geoana, ministrul de

externe, Õi Ôerban Mih|ilescu, secretar general al guvernului.

S-au discutat probleme legate de reacÛia negativ| francez| la

suportul declarat de România pentru acÛiunea militar| din

Irak. Premierul englez a promis sprijinul s|u în favoarea

menÛinerii datei de 1 ianuarie 2007 ca termen pentru

admiterea României în Uniunea European|. România a

expulzat 5 diplomaÛi irakieni acreditaÛi la BucureÕti pentru

“activit|Ûi incompatibile cu statutul diplomatic”.

Ambasadorul irakian a declarat la rândul s|u ca SRI i-a

propus s| devin| agent dublu. 

( Alte Õtiri economice 

Produsul NaÛional Brut - 1,512 milioane de miliarde de lei

(o creÕtere de 5% faÛ| de 2001);

Deficitul comercial - 87,540 miliarde de lei (în sc|dere faÛ|

de 2001);

Vânz|rile de produse nealimentare au crescut cu 7.3%;

Vânz|rile de carburanÛi au sc|zut cu 16,4%;

ProducÛia de bunuri de consum pe termen lung a crescut cu

aproape 20%;

ProducÛia de bunuri de consum pe termen scurt a sc|zut cu

0,6%;

CreÕterea investiÛiilor în raport cu 2001: 7,4%;

Num|rul de persoane active pentru fiecare pensionar: 1,5

(!!!);

... de ultim| or|

Ca o ultim| Õtire cu care ne putem mândri, dezvoltarea

economic| are loc în condiÛiile menÛinerii unui mediu

înconjur|tor relativ nespoliat. Conform ultimelor statistici

provenite din partea ministerului agriculturii, num|rul

mamiferelor carnivore (nevorbitoare) continu| s| creasc|

rapid. Cu 6321 urÕi Õi peste 4000 de lupi, România a

trecut pe locul doi în Europa (dep|Õit| doar de c|tre

Rusia).
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( ) Gluma zilei... 
Perle automobilistice

de la Elena Tamura Úar|lung|

* Am intrat pe drum, am aruncat o privire soacrei mele, Õi

am cazut de pe drum.

* Când am condus patruzeci de ani am adormit în spatele

volanului Õi am cauzat un accident.

* Stâlpul se apropia. Am încercat s| m| dau la o parte din

drumul lui când a nimerit botul maÕinii.

* Singurul meu martor este cel care a provocat accidentul, Õi

versiunea lui nu corespunde cu a mea.

* Respectivul m-a lovit în fund astfel c| pe soÛia mea o

doare Õi acum gâtul.

* Credeam c| geamul este deschis, îns| când am scos capul

prin el am observat c| nu era.

* Am c|lcat un om, dar el a recunoscut c| vina este a lui

pentru c| mai fusese c|lcat înainte.

* Am intrat într-un stâlp pe care nu-l observasem, fiind

ascuns de niÕte oameni.

... Õi a anului... ) (
de la Nina Rakoczi

You Know You're Living in the Year 2003 when... 

1. Your reason for not staying in touch with family is

because they do not have e-mail.

2. You have a list of 15 phone numbers to reach your family

of three.

3. Your grandmother asks you to send her a JPEG file of

your newborn so she can create a screen saver.

4. You pull up in your own driveway and use your cell

phone to see if anyone is home.

5. Every commercial on television has a web site address at

the bottom of the screen. 

6. You buy a computer and 3 months later it's out of date

and sells for half the price you paid. 

7. Leaving the house without your cell phone, which you

didn't have the first 20 or 30 (or 60) years of your life, is

now a cause for panic and you turn around to go get it.

8. Using real money, instead of credit or debit, to make a

purchase would be a hassle and take planning.

9. You just tried to enter your password on the microwave. 

10. You consider second-day air delivery painfully slow.

11.Your dining room table is now your flat filing cabinet.

12. Your idea of being organized is multiple-coloured Post-it

notes.

13. You hear most of your jokes via e-mail instead of in

person.

14.You get an extra phone line so you can get phone calls 

15.You disconnect from the Internet and get this awful

feeling, as if you just pulled the plug on a loved one. 

16.You get up in the morning and go online before

getting

your coffee.

17.You wake up at 2 AM to go to the bathroom and

check your E-mail on your way back to bed.

18.You start tilting your head sideways to smile ;-)

19.You're reading this and nodding and laughing.

20.Even worse; you know exactly who you are going to

forward this to... 

M  Õi problema ...cu premii 

O problem| de sezon

Având în vedere succesul monstru al problemei publicate

în num|rul 4, v| propunem spre rezolvare o situaÛie

oarecum asem|n|toare.

Drumul la Mangalia.

Ion, Ionel Õi Ionic|, trei elevi bucureÕteni, s-au hotarât s|-

Õi petreac| vacanÛa de 1 Mai la Mangalia. Fiecare merge

pe jos cu aceiaÕi vitez|: un numar întreg de kilometri pe

or|. Cei trei prieteni au Õi un scuter de dou| persoane, a

c|rui vitez| este un multiplu întreg al vitezei mersului pe

jos, dar care e mai mic| de 50 de kilometri pe or|. B|ieÛii

adopt| un plan de c|l|torie similar cu cel ales de fetele

din problema prezentat| în No.4 al revistei. Ôtiind c| între

BucureÕti Õi Mangalia sunt 265 km Õi c| ultimului ajuns îi

trebuie un num|r impar de ore s| termine drumul, sunteÛi

rugaÛi s| aflaÛi cât a durat aceast| c|l|torie.

Deoarece trezorierul nostru (care acord| premiile) a

câÕtigat la Loz-în-plic, Õi încearc| s| se pun| bine cu

Forurile Superioare aplicând zicala “Dar din dar se face

rai”, se va acorda premiul obiÕnuit  - un calculator

programabil! - atât pentru rezolvarea corect| a acestei

problemei cât Õi pentru o alt| soluÛie original| a

problemei din num|rul 4 (diferit| de cele trimese pân|

acum). Termen de rezolvare: o lun| de la data apariÛiei

revistei. R|spunsurile se primesc la adresa Õtiut|:

elevispiru@yahoo.ca
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Colectiv de redacÛie: Michaela NiÛ| Õi Sorin Denis Maftei              * Solicit|m contribuÛii Õi articole. 
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