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PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~  Anul V - Nr. 9 - Ianuarie 2005 ~  Spiritul SpiriÕtilor
AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Evenimentul anului 2005 !!!

AÕa cum v| anunÛasem în num|rul trecut al revistei noastre 

promoÛiile 1965 si 1966 au hot|rât s|-Õi uneasc| din nou

destinele pentru a s|rb|tori împreun|, la BucureÕti, în

decursul anului 2005, patru decenii de la absolvire.

IniÛiatorul acÛiunii Adrian Ôoimu (e-mail : asoimu@istar.ca)

a anunÛat data reuniunii, aleas| de majoritate, ca fiind 

11-14 August 2005! 

Sper|m c| vor fi cât mai mulÛi participanÛi! 

Deasemenea sunt mai mult decât binenveniÛi Õi absolvenÛii

din alte generaÛii! 

Public|m, mai jos numele celor din comitetul de organizare

de la BucureÕti, care pot fi contactaÛi de absolvenÛii doritori

s| participe la reuniune:

Bujoreanu Laurentiu: tel.336.13.48; cel:0723.247.898; 

E-mail: laurentbuj@yahoo.com 

Parfenie Petre: cel.0723.391.123; 

E-mail: pparfenie@kepler.ro

Adriana Lazarescu Munteanu: tel: 211.44.19; 

cel: 0723.587.452; 

E-mail: adriana.munteanu@petrodesign.ro 

Paula Sorescu Lucian: tel:212.91.71; 

cel:0745.050.155; 

E-mail: ionlucian@pcnet.ro 

Tatiana Florescu: tel:440.16.58; 

cel: 0745.104.458; 

Stihi George: tel: 653.64.56; 

E-mail: george_stihi@yahoo.com 

Rantz Andrei: tel:610.79.43 

Mariana Racovita: tel: 222.23.32; 

cel:0721.603.904;

E-mail: daniela_anca_det@k.ro

S|pt|mâna trecut| comitetul s-a întrunit Õi curând vom avea

informaÛii în leg|tur| cu programul celor patru zile. 

Conform tradiÛiei programuil va cuprinde :

întâlnirea pe clase a absolvenÛilor, meciul de baschet între

generaÛii, s|rb|torirea evenimentului la un restaurant Õi

pentru cine doreÕte o excursie la munte pentru sfârÕitul de

s|pt|mân|. 

De la AsociaÛie.. 

Evenimentele anului trecut ...   

PremianÛii anului 2004 

Câteva cuvinte despre serbare:

Conducerea Colegiului NaÛional Spiru Haret ne-a invitat

s| înmân|m premiile AsociaÛiei în cadrul serb|rii

absolvenÛilor claselor a XII-a.

Anul trecut a fost prima oar| când absolvenÛii colegiului 

s-au bucurat de o serbare special| pentru ei. 

Anul acesta serbarea a avut loc în sala cinematografului

Scala unde elevii au sosit în jurul orei 8.30am, venind pe

jos de la colegiu, îmbr|caÛi toÛi cu toga albastr| de

absolvenÛi. Profesorii care îi însoÛeau aveau toga de

culoare neagr| Õi bordat| cu roÕu! Pe cap purtau toÛi

p|l|rii cu ciucuri care atârnau pe partea stâng|!
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La intrarea în sal|, s-a cântat Gaudeamus Igitur Õi absolvenÛii

au ocupat primele rânduri din sal|, iar p|rinÛii, rudele  Õi

prietenii rândurile din spate. 

Serbarea a început cu premierea celor mai buni elevi din cele

nou| clase a XII-a iar trofeul a fost înmânat celei mai bune

eleve din toate clasele a XII-a care a avut media general| 10.

Din p|cate nu avem numele ei.

Putem doar s| v| spunem c| Viorica Pietreanu, olimpica

noastr| de acum doi ani a terminat cu media 9.99! 

Dup| acest moment a fost invitat| Michaela NiÛ|,

reprezentanta AsociaÛiei Spiru Haret 2001 s| înmâneze

premiile celor patru olimpici. 

Ceremonia a continuat cu înmânarea diplomelor de

absolvenÛi tuturor elevilor prezenÛi. 

Totul a fost excelent organizat Õi mulÛumim conducerii

Colegiului: D-nei Directoare MareÕ Õi D-lui Director Pascu

care ne-au oferit acest pl|cut moment, ca Õi D-nei Directoare

de educaÛie Vera C|lin care s-a ocupat de organizarea

serb|rii.

Cuvântul adresat elevilor, p|rinÛilor Õi profesorilor
la serbarea de premiere:

Dragi eleve si elevi,
Dragi profesori si parinti,

Sunt Michaela NiÛ| GrigoraÕ Õi am pl|cerea s| reprezint

astâzi în faÛa dumneavoastr| AsociaÛia Spiru Haret 2001.

DeÕi activ|m deja de un bun num|r de ani, pentru c|  avem

mereu elevi Õi p|rinÛi noi la astfel de întâlniri pl|cute, îmi

permit s| v| fac o foarte scurt| istorie a asociaÛiei noastre. In

vara anului 2000, a avut loc la BucureÕti o reuniune dubl|, a

absolvenÛilor seriei ‘65 Õi ‘66. Ne-am rev|zut dup| .... mulÛi

ani Õi am retr|it din nou clipele frumoase ale copil|riei. Mai

avuseser|m ocazia s| ne reunim Õi alte d|Ûi dar de data asta,

în vara lui 2000, a fost ceva cu totul special. In amintirea

tinereÛilor trecute, Õi pentru încurajarea tinerilor de azi, am

hot|rât, la propunerea uneia dintre colegele noastre, Tatiana

Florescu, formarea unei AsociaÛii care s| încurajeze elevii

fostei noastre Alma Mater în atingerea excelenÛei academice.

Lucr|rile de organizare au durat destul de mult, trebuind s|

reflecte dorinÛele membrilor raspândiÛi pe toate meridianele

p|mântului. La sfârÕitul anului 2001 s-a constituit, în sfârÕit,

AsociaÛia Spiru Haret 2001, ai c|rei membri locuiesc în nu

mai puÛin de opt Û|ri. 

Din motive de modernism, dar Õi de forÛ| major| - cum altfel

poÛi Ûine contactul între oameni locuind pe patru continente

diferite? - asociaÛia are sediul .... pe Internet. Dup| cum

sper|m sa fiÛi deja la curent, public|m o revist|, avem

deseori discuÛii înfocate, facem propagand| pentru strângerea

de fonduri, avem alegeri Õi întruniri, fie în diferite locuri fie

pe internet Õi, partea cea mai placut|, acord|m o dat| pe an

premii elevilor Colegiului NaÛional Spiru Haret care au

excelat la înv|Û|tur|.

Incep exprimându-mi o mic| p|rere de r|u. Nu putem

recunoaÕte azi decât puÛini dintre elevii care s-au str|duit

Õi au obÛinut rezultate bune. Stim c| sunt mai mulÛi. Mult

mai mulÛi. Tocmai pentru c| sunt atât de mulÛi, sita a

trebuit s| fie fin|. Avem aici, printre noi, pe câÕtig|tori,

cei care v| reprezint| pe toÛi cu onoare Õi mândrie Õi pe

care vrem s| îi recunoaÕtem Õi noi în mod public cu toat|

dragostea Õi respectul pentru rezultatele lor excepÛionale.

Inainte de a începe înmânarea premiilor trebuie s| ofer

îns| mulÛumirile noastre, ale tuturor, cadrelor didactice

care au contribuit la acest moment pl|cut. Acest moment a

fost precedat de multe zile Õi s|pt|mâni de efort, când

profesorii au muncit cu abnegaÛie s| preg|teasca planurile

de înv|Û|mânt, s| organizeze activit|Ûile speciale Õi, în

general, s| duc| la bun sfârÕit toate cele care fac ca la

sfârÕitul anului ochii elevilor s| sclipeasca de bucurie Õi

inteligenÛ| ....  iar tâmplele profesorilor s| mai

înc|runÛeasc| puÛin.

Ca p|rinte, m| bucur s| includ aici Õi mulÛumirile

AsociaÛiei pentru eforturile deosebite ale p|rinÛilor. Ca

p|rinÛi, tr|im a doua oar| prin copiii noÕtri iar realiz|rile

lor reflect| Õi eforturile noastre. Din realiz|rile pe care le

avem în faÛ| azi, este evident c| avem în aceast| sal|

p|rinÛi care au obÛinut rezultate frumoase.

Si acum, s| trecem la partea cea mai placut|. Ii voi ruga

pe cei chemaÛi s| pofteasca pe scen| pentru înmânarea

premiilor:

1- Clasa a 9-a C pare a avea un abonament la premiile

olimpiadelor de Limba Englez|. Doamna Profesoar|

Dorina Enciu, ale c|rei eforturi în predarea acestei materii

vrem ca s| le recunoaÕtem în mod deosebit  a avut în acest

an bucuria de a îÕi vedea una dintre eleve obtinând

premiul III pe Ûar|. 

DomniÕoara Irina Fanaca a reprezentat cu succes Colegiul

Spiru Haret ducând cu mult| autoritate mai departe f|clia

purtat| în anii precedenÛi de alte colege. Avem pl|cerea s|

recunoaÕtem Õi noi acest rezultat minunat acordând Irinei

o diplom| Õi un premiu, împreuna cu cele mai calde

felicit|ri. Pentru c| n-o putem trimete pe Irina s|-Õi

exerseze talentele lingvistice într-o Ûar| de limba englez|,

ne-am gândit c| o alternativa ar fi s|-i aducem la ea  pe

vorbitori Õi am f|cut-o prin intermediul unui program de

computer.

Felicit|ri Irina!

2 - Am v|zut deja c| unele clase par a-Õi fi f|cut
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abonament la unele olimpiade, dovedind un puternic spirit de

echip|. Domnul Daniel Gheorghe prefer| s| p|streze spiritul

de echip| doar pentru fotbal; când e vorba de concursuri

olimpice, le abordeaz| într-un mod mult mai individual.

NemulÛumit cu rezultatele de anul trecut, când n-a obÛinut

decât o menÛiune - Daniel a rescris, cum s-ar zice, istoria,

obÛinând anul acesta premiul trei. Ca s| poÛi rescrie istoria,

aÕa cum o face Daniel în ultimii ani, trebuie s| o Õtii foarte

bine pe cea trecut|. Daniel ne-a dovedit c| e la în|lÛime dar,

pentru a îi oferi un sprijin suplimentar pentru viitor îi oferim

Õi noi o Enciclopedia Britanica, varianta program pe

calculator. 

Adres|m un cuvânt de mulÛumire Õi profesoarei

Maria Stefan care a contribuit la succesul lui Daniel.

Astâzi, AsociaÛia Spiru Haret 2001 îi acord| lui

Daniel o diplom| Õi un premiu pentru obÛinerea Premiului III

la faza pe Ûar| a Olimpiadei de Istorie.

Felicit|ri Daniel!

3 - Intr-o absolut| premier| pentru AsociaÛia noastr| avem

anul acesta doi elevi care s-au hot|rât s| repete performanÛe

cu totul deosebite la olimpiade. Domnul Cristian Luhovschi

care de câÛiva ani seam|na spaima

în concurenÛii la olimpiada de chimie i-a oferit Õi în acest an

doamnei profesoare Monica MuÕat, Õi nou| tuturor, motive

de mândrie. A luat premiul I la faza pe municipiu Õi menÛiune

la faza pe Ûara, dovedindu-se .... doctor la chimie. Singura

p|rere de r|u pe care o avem este c| fiind în ultima clas| de

liceu, Cristian nu va putea repeta figura Õi la anul!

Pentru c| în viaÛa de student va fi mult mai “prins” îi

ad|ugam Õi o mic| agend| electronic| Õi îl rug|m s|-Õi

înscrie în ea Õi adresa AsociaÛiei noastre cu care sper|m c| va

Ûine legatura Õi în viitor.

Bravo, Cristian Õi succes la medicin|!

4 - Dac| unii dintre premianÛi îÕi vor lua zborul c|tre

facult|Ûi anul acesta, alÛii de-abea Õi-au început viaÛa dulce de

liceeni. Doamna profesoar| LuminiÛa CreÛu a avut bucuria

s|-Õi vad| o elev| pe care a condus-o cu succes în decursul

celor patru ani de gimnaziu începându-Õi cariera de liceana în

mod .... vijelios. Incerc|rile mele de a g|si un termen care s|

sugereze “geografia” sunt destul de stângace dar când i-a

venit rândul sa-Õi dovedeasc| talentul la faza final| a

olimpiadei, la FocÕani, domniÕoara Iulia Ionescu n-a suferit

de acest defect. A obÛinut o MenÛiune.Ii înmânez în numele

AsociaÛiei Spiru Haret 2001 aceast| diplom|, insoÛit| de un

premiu Õi calde felicit|ri. Ii ad|ugam Õi Angelei o mic|

agend| electronic| în care s| îÕi noteze datele olimpiadelor

viitoare la care îi dorim s| obÛin| rezultate cel puÛin la fel de

frumoase.

Bravo Iulia!

In încheiere, permiteÛi-mi s| felicit înc| o dat| acest grup de

copii merituoÕi, Õi s| adresez mulÛumiri profesorilor Õi

conducerii Colegiului NaÛional Spiru Haret pentru

facilitarea prezenÛei AsociaÛiei Spiru Haret 2001 în cadrul

acestei frumoase serb|ri care reprezint| pentru absolvenÛii

Colegiului NaÛional ultima întrevedere cu colegii Õi

profesorii lor.

Sper s| v| împ|rt|Õesc sentimentele, oferind mulÛumirile

noastre Õi membrilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001 pentru

generozitate.

ExpoziÛia de sculptur| Õi desen

Nuduri (Tensiunea formei)

                         Dinu R|dulescu 

A fost deschis| la Galeria Orizont între 26 mai si 7 iunie

2004.

Dinu R|dulescu face parte din promoÛia 1965 Õi 

a absolvit  Insitutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”

în 1971.

Este membru UAP Õi profesor la Universitatea NaÛional|

de Arte.

De la debutul s|u în 1976 a avut numeroase expoziÛii

personale de sculptur| Õi desen atât în Ûar| cât Õi în

str|in|tate. 

A primit numeroase premii printre care medalie de argint

la Ravenna-1990 Õi premiul de sculptur| UAP în 2003.
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Indicatori economici în Romania 
(Ianuarie 2005)

Ôomaj:

Septembrie 2004: 6,0% 7  (Ianuarie 2004: 7,6%)

Salariul net mediu: 

Noiembrie 2004 - 6.200.000 lei (159 i) 

CreÕterea  în ultimele 12 luni: +24%

Salariul minim:

Ianuarie 2005 - 3.100.000 lei (80 i) 

InflaÛia:

Decembrie 2004: 0,6% 7

 În ultimele 12 luni: 9,3% 7   

Rate de schimb (31 ianuarie 2005):

1 i  = 37.516 9

1CHF = 24.225 9

1 $ = 28.855 7 

Indicele bursei (7 ianuarie 2005): 

BET = 5.646

În ultimele 12 luni: -22,7% 

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La

Roumanie au Quotidien : 

www.roumanie-quotidien.org

Ôtiri culese din revista 

La Roumanie au Quotidien 

K   Economie

In ianuarie s-au înregistrat creÕteri de preÛuri semnificative la

carburanÛi (cu 500 - 800 lei/litru) Õi produse alimentare (+6%

la zah|r, +3-4% la uleiuri, +4-5% la lapte, produsele lactate

Õi carnea de porc).

Conform spuselor Dlui. Gheorghe Flutur, ministrul

agriculturii, din 2.170 de unit|Ûi de prelucrarea laptelui Õi

c|rnii, numai 56 lucreaz| deja în condiÛii acceptabile

conform normelor sanitare europene Õi 1.173 dintre ele vor

trebui închise pentru c| nu vor putea fi modernizate sau

restructurate în timp util pentru a le aduce la nivelul acestor

norme.

Proiectul foarte controversat al minei de aur de la RoÕia

Montan|, de unde societatea canadian| Gabriel Resources se

aÕteapt| s| extrag| cel puÛin 300 t de aur Õi 1.700 t de argint,

este din nou în suspensie. Curtea de apel din Alba Iulia a dat

dreptate asociaÛiei locale Alburnus Maior care a cerut

întreruperea lucr|rilor de preg|tire a exploat|rii în vederea

g|sirii unei soluÛii acceptabile de prezervare a unor r|m|ÕiÛe

arheologice de importanÛ| deosebit|. Cei ce-Õi mai aduc

aminte de r|zboaie din trecut vor Õti c| aceast| exploatare

minier| era deja considerat| drept extrem de important| ....

pentru str|moÕii noÕtri romani. 

     vxvxvxvxvxvxv

          vxvxvxvxvxvxv
( ) Glume
Extrase din DEX 

ACRU - Unitate de masur| a acrelii. Ex: am o soÛie de 3 acri

Õi o soacr| de 5. 

ACTRITA - MatriÛ| pentru fabricarea acelor. 

BASCA - Femeie din Pirinei, cu marginile îndoite în|untru. 

BATALION - Fratele mai mic al plutonierului Batal

Gheorghe. 

BIRMANIA - PredispoziÛie maladiv| a unui ministru de

finanÛe de a pune noi taxe Õi impozite. 

BIROCRATIE - DemocraÛie original|, bazat| pe încasarea

cât mai multor biruri. 

BULDOZER - Aparat sofisticat utilizat la repartizarea în

fiecare litru de sifon a 163.172.249+3 bule de CO2. 

CASC{ - Ordin pe care comandantul îl d| militarilor cu

puÛin timp înainte de culcare. 

CIMBRU - Marc| poÕtal| din Banat. 

COMBINEZON - Lenjerie usoar|, transparent|, purtat| de

lucr|torii de pe combine. 
                   Film de groaz|

                     Poft| bun|!

http://www.roumanie-quotidien.org
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CONTRADICÚIE - Ceva împotriva dicÛiei, spre exemplu

c|luÕul. 

DOGMA - R|spuns pentru "Ôi ce ras| zici c| e câinele |sta?" 

EVADAT - R|spuns pentru "Cine dat Ûie m|r, Adam?" 

EXTRACTOR - Fost tractor la C.A.P., actualmente piese de

schimb în Turcia. 

A GENERALIZA - Verb mai mare în grad decât "a

coloneliza". 

GHERILA - Un moÕ simpaticuÛ care d|ruieÕte copiilor din

Cambodgia, Honduras Õi Peru cadouri draguÛe: mitraliere,

pistoale, grenade, mortiere... 

GHINION - Varianta moldoveneasc| pentru ardelenescul

"Bine, Ioane". 

HAITI - Grupuri de lupi fl|mânzi care bântuie prin judeÛul

BotoÕani. 

LEÔIN{  - Pe unde merge "le tren". 

LIBERTATEA PRESEI - Privilegiu de care se bucur| un

ziarist la ieÕirea din închisoare. 

MERITORIU - Teritoriul ocupat de livada de meri. 

MOLIERE - CutiuÛe în care se p|streaza naftalina. 

NASTURE - Plasture pentru nas. 

PITON - PeÕte a carui lungime declarat| se obÛine din cea

real| prin înmulÛire cu 3,14. PLASTURE - Nasture din

material plastic. 

RATEU - Pateu din carne de raÛ|. 

SARCINA - "Dupa cum ar|Ûi, ar trebui s| sari Õi prânzul!" 

SCARABEU - Cet|Ûean ce locuieÕte la bloc, pe scara a doua;

din aceeaÕi familie de cuvinte se cunosc scaraceu Õi scaradeu. 

SCUMPETE - Termen dr|g|stos adresat femeii iubite pe

timp de inflaÛie. 

SOPRAN - Cânt|reÛcu alea mici, mici. 

TRACTOR - Actor cu mult trac. 

TUN - Victoria final| în asediul unei b|nci. 

TUTUN - A-arma de-de-de a-a-artilerie. 

ÚURÚUR - Sunetul soneriei, iarna. 

VEDETA - Nav| mic| de r|zboi care se bucur| de o

deosebit| popularitate. 

YETI - Filmul lui Spielberg, "E.T.", pe ecranele IaÕiului. 

    vxvxvxvxvxvxv

O alt| poezie din volumul “Lacrima Metamorfozei”al poetei Oana Streinu-Cercel  - elev| la Colegiul NaÛional Spiru Haret -

volum publicat de editura Sigma în 2003
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