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Nu uitaþi !!!

La 15 iunie va avea loc serbarea ºcolarã, de sfârºit
de an, când se vor înmâna premiile Asociaþiei Spiru
Haret 2001. Sunteþi cu toþii invitaþi sã participaþi la
serbare. 
Tot pe 15 iunie are loc ºi întâlnirea absolvenþilor
seriei 1967 a cãrei organizatoare este Mihaela
Rogalski.

De la Asociaþie ...

Vã prezentãm pe Raluca Enescu, premiantã la
Olimpiada de Sociologie în 2005 ºi din nou în anul
acesta, 2007.  La ambele olimpiade a luat locul 1 pe
þarã. La rugãmintea  noastrã a trimis un material
pentru revistã pe care îl publicãm mai jos:

Shrek. Al treilea

"Shrek al treilea" ruleazã de ceva vreme la Cinema
Pro. Tot dupã povestea lui Adamson, tot Mike
Meyers (Shrek) Cameron Diaz (prinþesa Fiona)
Eddie Murphy (Mãgarul) Antonio Banderas
(Motanul Incãlþat) ºi Julie Andrews (regina mamã),
plus Justin Timberlake, în rolul prinþului Arthur
care urmeazã sã moºteneascã tronul. Regizorii, de
data asta, Chris Miller ºi Raman Hui
Despre ce e vorba, pe scurt: pentru cine n-a vãzut
Shrek 1 si 2, povestea e un fel de anti-basm gândit
special sã rãstoarne cliºeele cu care suntem obiºnuiþi
din copilãrie. Shreck e un cãpcãun mare, verde ºi
haios, cu apucãturi nu tocmai din Codul Bunelor
Maniere, dar cu un suflet sensibil. In Shrek 1, toate
personajele din poveºti ajungeau, cam claie peste
grãmadã, în mlaºtina lui Shrek, exilate de cãtre
Lordul Farquaad, iar cãpcãunul, în schimbul
permisiunii ca personajele sã se poatã întoarce la ele
acasã, în "Far Far Away", trebuie sã o gãseascã pe
frumoasa prinþesã Fiona. Shrek pleacã, deci, la drum
împreuna cu Donkey, un mãgar foarte caraghios ºi

care se bagã în seamã în permanenþã. Fiona, însã,
închisã într-un turn, ºi pãzitã de o dragoniþã care se
îndrãgosteºte, pânã la urmã, de Donkey, fusese
vrãjitã sã capete înfãþiºarea primei fiinþe pe care o va
sãruta, ºi care, bineinþeles, o sã fie Shrek.
Rezultatul-Fiona în varianta verde cu urechi lungi,
aducând uºor a Miss Piggy. Urmeazã sã trãiascã
împreunã fericiþi ºi urâþei pânã la adânci bãtrâneþi.
Shrek 2: mirele (cu mãgarul dupã el, cum s-ar putea
altfel?) trebuie sã cunoascã pãrinþii miresei. Lor nu
prea le convine sã aibe în familie fix cãpcãuni verzi,
plus cã mai e ºi zâna-naºã, care vrea neaparat sã o
mãrite pe Fiona cu Fãt-Frumos, de fapt un fraier
notoriu. Regele Harold, tatãl Fionei, îºi face planuri,
la sugestia Zânei, sã îl omoare pe Shrek. Asasinul pe
care l-a angajat, însã, Motanul Incãlþat, este
impresionat de faptul cã Shrek, apãrându-se de
atacul sãu, refuzã sã îl atace la rândul lui i trece de
partea Cãpcãunului, împrietenindu-se ºi cu Donkey.
Unul în plus în echipã! (echipa care, ulterior, va
subtiliza o poþiune de "trait fericit pânã la adânci
bãtrâneþi" din fabrica de finaluri fericite ale zânei,
care susþine cã "Nu avem finaluri fericite pentru
cãpcãuni!". Rezultatul, Shrek se face frumos, Fiona
se face la loc, Donkey se face armãsar.
Caaah...plicticos, nu? OK, pãi atunci îl mai bãgãm
pe Fãt-Frumos care se dã drept Shrek transformat,
Shrek îi vede îmbrãþiºaþi ºi pleacã cu inima frântã.
Fionei îi displace din ce în ce mai mult Fãt-Frumos
"hmmm...s-a schimbat Shrek, parcã era mai
simpatic...") Shrek reuºeºte, dupã n-ºpe peripeþii sã
ajungã la castel exact în momentul nunþii prinþesei
cu Fãt-Frumos, Zâna se supãrã ºi vrea sã îi ia
"finalul fericit". dar regele Harold se aruncã în faþa
lui, pierzându-ºi el, în locul lui Shrek, finalul fericit
ºi se transfomã într-un broscoi. Regina îl iubeºte ºi
aºa. Shrek, Fiona ºi Donkey se fac la loc urâþi (a se
citi: simpatici). 
Si aºa ajungem, în sfârºit, la Shrek al Treilea. La fel
de haios ca primele douã. la fel de bine gândit, cu
aceleaºi dialoguri savuroase, poate doar ceva mai
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idealist ºi mai siropos. Povestea e cam aºa: Fãt-
Frumos, acum deja ratat definitiv, e actor într-o
cârciumã, unde joacã în permanenþã aceeaºi piesã:
el se luptã cu Shrek, câºtigã tronul ºi...well, tot ce
mai poate sã viseze un Fãt-Frumos deposedat.
Problema e cã n-are, sãracu', nici haz nici talent ºi
primeºte de la public numai huiduieli-asta când
publicul în cauzã se mai oboseºte sã huiduie. In
timp ce el viseazã la rãzbunare, regele-broscoi
Harold trage sã moarã, iar Shrek trebuie sã îi þinã
locul, cu toate cã numai de asta nu are chef.
Cãpcãunul viseazã la mlastina lui, în timp ce face
gafã dupa gafã, gândindu-se din ce în ce mai
disperat "Frate, nu-s eu fãcut pentru aºa ceva!"
Fiona viseazã ºi ea, la cât mai mulþi copilaºi-
cãpcãuni, dar pe Shrek se pare cã ideea îl cam
sperie. Intre timp, regele Harold moare apoteotic,
apucând sã spunã pe patul de moarte: tronul poate fi
moºtenit fie de cãtre Shrek, fie de cãtre vãrul Fionei,
Arthur Pendragon. Fiona rãmâne acasã, Shrek
pleacã împreunã cu Donkey ºi cu Motanul Incãlþat
în Worchestershire, un fel de orãºel campus/liceu
(aaa..aºa ca sosul? observã Donkey) sã-l gãseascã pe
Arthur, care se dovedeºte a fi un adolescent ratat, de
tip "ciuca bãtãilor tuturor", uºor emo. Lui Arthur îi
convine situaþia...aºa cum i-o prezintã Shrek.
Motanul ºi Donkey, însã, îi spun cu totul ºi cu totul
altceva: gen, vezi sã ai grijã de poporul tãu, dacã o
sã vinã o epidemie de ciumã ce te faci? moment în
care Arthur se hotãraºte cã ar fi mai bine sã facã
stânga-mprejur. Shrek nu e de acord, iese cu puþinã
caftealã ºi cârma se rupe-aºa cã toþi eºueaza pe
insula lui Merlin, care s-a lãsat de magie ºi s-a fãcut
new age (ºi foarte dispus de a oferi consiliere
psihologicã nou-sosiþilor cu probleme de identitate).
Shrek are o discuþie foarte draguþã cu Arthur "Dacã
cineva te considerã un monstru, sau pur ºi simplu un
ratat, nu înseamnã cã aºa ºi esti" ºi se pare ca trupa
de ºoc este pregatitã sã se întoarcã în Far Far Away-
problema e însã cu ce. Merlin, rugat de Artie (aºa îi
plãcea lui Arthur sã i se spunã) face o vrajã ºi toþi se
trezesc în Far Far Away...doar cã Donkey ºi
Motanul Incãlþat au nimerit unul în corpul celuilalt. 
Intre timp, Fãt-Frumos s-a aliat cu toate personajele
negative din poveºti ºi toþi au plecat împreunã la
rãzmeriþa împotriva sistemului. Fiona, mama ei ºi
prietenele Fionei, toate prinþese (Albã ca zãpada,
Cenuºãreasa, Rãpunzel, Frumoasa Adormitã ºi un
travestit ("un prinþes"???) se ascund, dar restul
împãrãþiei ajunge în haos

Cam asta ar fi starea în care Shrek gãseste Far Far
Away. Mai rãu chiar, Rãpunzel s-a îndrãgostit de
Fãt-Frumos ºi ºi-a trãdat prietenele, care sunt toate
luate ostatece. Fãt-Frumos plãnuieºte sã îl ucidã pe
Shrek pe scenã. Ce ar fi de fãcut? Cu multã baftã ºi
mult umor, se rezolvã toate. Final minunat, genial,
emoþionant (nu vã povestesc, sã nu vã stric plãcerea)
Cam la fel ca ºi predecesoarele, "Shrek al treilea"
este un film care demoleazã cliºeele: nu trebuie sã fi
Fãt-Frumos ca sã fii tu cel bun ºi simpatic, nu e
obligatoriu sã fi mare, tare ºi neînvins ca sã fii
respectat ºi nu te obligã nimeni sã respecþi eticheta
pe care ceilalþi þi-o pun pe frunte. 
Filmul are un umor savuros: câte puþin din toate;
face miºto ºi de basme, ºi de Hollywood, ºi de
cliºee, în general. Meritã sã vezi filmul ca sã-l vezi
pe Pinocchio cum se strãduieºte sã nu mintã, dar nici
sã nu-i spunã lui Fãt-Frumos unde e Shrek
("aaa...pãi... e posibil sã nu resping definitiv mai
mult sau mai puþin, ideea cã ºtiu sau nu ºtiu, fãrã
tãgadã, unde probabil nu o fi Shrek, asta dacã, într-
adevãr, nu se aflã acolo "), pentru discursul lui Artie
din final (OK, ºtiu, e siropos, dar e super-drãguþ ºi
mie personal mi se pare cã are mare dreptate), pentru
poantele legate de schimbul de trupuri dintre
Donkey ºi Motan ºi pentru absolut înduioºãtoarele
scene de afecþiune dintre Shrek ºi Fiona. Superb
gândit, superb desenat, superb jucat (Mike Meyers e
genial!) Rãmâi cu ideea cã oricine, indiferent cine
este ºi cum apare în ochii celorlalþi, are dreptul la o
poveste frumoasã. 

Raluca ne-a trimis ºi un eseu dedicat mult
disputatului subiect al comunismului, eseu cu care a
participat la un concurs. Din cauza limitei de spaþiu
al revistei l-am publicat pe site la www.spiru2000.ro
 Vã invitãm sã îl citiþi!!!

vxvxvxvxvxvxv
Aniversãri:  Dinu Rãdulescu - 60

Se spune cã artiºtii nu au vârstã. Frãmântãrile legate
de creaþie oferindu-le un alt biochimism biologic ºi
un alt mecanism al funcþionãrii fiinþei spirituale.
Zice-se. ªi în mare mãsurã este ºi adevãrat. Cu toate
cã ei, artiºtii, sunt ºi la rândul lor fiinþe supuse
tribulaþiilor ºi avatarurilor existenþei, de care nu
scapã nimeni. Sã nu prelungim excesiv aceste vagi
consideraþii: sculptorul Dinu Rãdulescu împlineºte
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azi 60 de ani. Un mare artist este contemporanul
nostru, un distins intelectual trãieºte printre noi.
Discret, cumva anonim, nu mai puþin ferm ºi tenace
în tot ce face. Cu o activitate de riguros sculptor ºi
virtuos grafician, dar ºi de extrem de pretenþios
pedagog, de peste 40 de ani, Dinu Rãdulescu se
înscrie, putem spune deja, în rândul celor mai
importanþi sculptori ai României moderne.

Sã nu ne fie teamã
de cuvinte. Un
adevãrat
"muncitor
intelectual", în cel
mai profund spirit
camilpetrescian,
dubleazã un artist
de mare forþã ºi
multiple
modalitãþi de
expresie.
Numeroasele sale
expoziþii ºi
participãri la
manifestãri
naþionale ºi
internaþionale au

reuºit doar parþial sã exprime valoarea unei opere ce
asteaptã, încã, sã fie preþuitã ºi apreciatã cum se
cuvine. Amestecul de figurativ ºi abstract în
modelarea materiei sculpturale, cã este vorba de
piatrã, lemn sau bronz, cã avem piese cioplite prin
"tãieturã directã" sau turnare, dau un farmec aparte
lucrãrilor sale. Un soi de "romantism întârziat", cum
remarca ºi Andrei Pleºu, implicã un anume refuz al
divagaþiilor superficiale supuse unei postmodernitãþi
în cãutare de noi forme de expresie. Un abur de
clasicitate a modernismului bine temperat de
obsesia rigorii, disciplineazã materia compoziþiilor
sale, dincolo de senzaþia unei neliniºti induse prin
varietatea formelor în miºcare. Seriile lui de
"Cavaleri" sau de "Instrumentiºti", numeroasele
nuduri sau portrete ale unor mari personalitãþi,
precum Pallady sau Corneliu Baba, cu accentul pus
pe trãirea launtricã ºi viaþa interioarã a personajelor,
sunt o bunã ºi frumoasã lecþie de intransigenþã
artisticã. Necedând cãutãrilor formale ºi, mai mult
sau mai puþin jucãuºeniilor spectaculoase de ultimã
orã, nedorind sã ºocheze sau bruscheze bunul simþ
ºi expresia artisticã de dragul succesului ºi
notorietãþii, Dinu Rãdulescu a rãmas consecvent

sieºi ºi marii arte pe care o serveºte exemplar. "Un
vechiu", cum se alinta ºi marele I. L. Caragiale, când
era vorba de muzica pe care o îndrãgeºte neþãrmurit
ºi aniversatul nostru.

Absolvent al Universitãþii de Artã din Bucureºti la
clasa profesorului I. L. Murnu, Dinu Rãdulescu ºi-a
valorificat doar în parte extraordinarele sale abilitãþi
de a desena. Tocmai pentru cã a vrut sã acceadã la
esenþe, în cel mai viguros mod posibil de a continua
un crez ºi o tenace forþã de a nu ceda
conjuncturalului. Om ºi operã se completeazã ºi se
armonizeazã reciproc într-o exemplarã ºi singularã
combustie. Aflat la ceas aniversar ºi prag existenþial,
cumpãnã ºi prilej de varii meditaþii ºi nostalgice
melancolii, îi urãm junelui sexagenar multe bucurii
ºi putere de muncã în continuare. Avem nevoie de
artiºti precum Dinu Rãdulescu pentru a ne convinge
cã vieþile noastre chiar pot avea un sens.
Dincolo de cuvintele ºi aprecierile noastre rãmân
lucrãrile lui. Ceea ce ni se pare cel mai important.

Bedros Horasangian
Articol din ”Ziua” - 17 aprilie 2007 - Culturã

vxvxvxvxvxvxv
ªtiri din Presa Românã

Avem de recuperat

Romania ºi Bulgaria au nevoie de mai mult de 15
ani pentru a atinge 75 la suta din nivelul mediu al
Produsului Intern Brut al Uniunii Europene cu 27 de
state membre, potrivit celui de-al patrulea raport cu
privire la coeziunea economicã ºi socialã, publicat
recent de Comisia Europeanã, relateaza Rompres.
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Documentul, prezentat de comisarul european
pentru politici regionale, Danuta Hubner, se bazeazã
pe nivelul actual de creºtere economicã ºi explica
situaþia semnalatã prin faptul cã cele douã þãri, dar
ºi Polonia, au pornit de la un nivel foarte scãzut al
PIB pe cap de locuitor. În ceea ce priveºte coeziunea
socialã, raportul relevã cã, în 2005, rata de ocupare
a forþei de muncã la nivelul regiunilor cu un nivel
scãzut de dezvoltare continua sã fie cu 11 % mai
micã decât celelalte regiuni ale UE. În perioada
2000-2005, unele þãri membre au cunoscut o
creºtere considerabilã ºi constantã a ratei de ocupare
a forþei de muncã, în vreme ce altele, cum ar fi
România ºi Polonia, au înregistrat un declin în
majoritatea regiunilor, care uneori  a depãºit 2 %.

Documentul prezentat miercuri de Danuta Hubner
oferã o evaluare a impactului pe care l-au avut
finanþãrile acordate regiunilor din UE ºi invitã la o
dezbatere pe marginea urmãtorului ciclu al politicii
europene de coeziune. Politica de coeziune a avut
unele rezultate concrete ºi pozitive în ceea ce
priveºte dezvoltarea regiunilor, însã, în anii viitori,
ea se va confrunta cu alte probleme, se aratã în
raport. Acesta contine o analizã detaliatã a situaþiei
economice, sociale ºi teritoriale a celor 268 de
regiuni europene din punctul de vedere al nivelului
produsului intern brut, productivitãþii ºi ratei de
ocupare a forþei de muncã, anticipând diversele
dificultãþi la care statele membre trebuie sã se
aºtepte în cursul anilor viitori. Documentul face,
totodatã, o primã evaluare a impactului politicii
europene de coeziune pentru perioada 2000-2006 ºi
prezintã elemente referitoare la perioada 2007-2013.

Din punctul de vedere al situaþiei ºi tendinþelor
economice, sociale ºi teritoriale la nivelul statelor
membre ºi al regiunilor UE-27, analiza aratã cã
disparitãþile în privinþa veniturilor ºi a ratei de
ocupare a forþei de muncã s-au atenuat în ultimii
zece ani, dar ramân în continuare diferenþe
importante între regiuni, a cãror eliminare
presupune un efort de lungã duratã.

Pe de alta parte, programele europene de coeziune
au favorizat în mod direct promovarea ocupãrii
forþei de muncã ºi convergenþa regiunilor, astfel cã,
în perioada 2000 - 2006, în Grecia ºi Portugalia, de
exemplu, nivelul PIB a crescut cu 2,8%, respectiv
2%, ºi, conform unor estimãri preliminare, sunt de

aºteptat creºteri similare în Lituania, Letonia ºi
Republica Cehã (creºtere de aproximativ 8,5%),
Polonia (aproximativ 5,5%) ºi, din nou în Grecia
(aproximativ 3,5%).
Comisia Europeanã subliniazã cã politica de
coeziune contribuie totodatã la combaterea sãrãciei,
asigurând anual cofinanþarea necesarã pentru
formarea profesionalã a 9 milioane de cetãþeni
europeni, dintre care peste jumãtate sunt femei.
Astfel, în perioada 2000-2005, la nivelul a ºase þãri
membre au fost create peste 450.000 de noi locuri de
muncã.

Monica Macovei cãutatã ºi apreciatã

Guvernul Macedoniei, republica fostã iugoslavã, i-a
propus fostului ministru român al Justiþiei, Monica
Macovei, un post de consultanþã în lupta pentru
combaterea corupþiei. 

Guvernul Macedoniei sperã ca, prin cooptarea unei
figuri atât de emblematice cum e Monica Macovei,
Macedonia (sau, cum sunã denumirea sa acceptatã
internaþional, Fosta Republicã Iugoslavã a
Macedoniei – FYROM) va fi mai bine apreciatã în
negocierile sale cu Uniunea Europeanã. Macedonia
este, împreunã cu Croaþia ºi Turcia, una din cele trei
þãri a caror candidaturã pentru aderarea la UE a fost
acceptatã, însã, spre deosebire de Croaþia ºi Turcia,
Macedonia încã nu ºi-a început negocierile. Aura de
care se bucura în continuare Monica Macovei la
Bruxelles ºi în mediile europene continuã sã
funcþioneze, iar analiºtii considerã cã îndepãrtarea ei
din guvern a fost o gravã eroare strategicã a echipei
Tãriceanu. Reputaþia de imparþialitate a Monicãi
Macovei mai e întãritã ºi de faptul cã ea este unul
dintre puþinii politicieni din România care considerã
cã UE ar trebui sã continue monitorizarea României
ºi dupã luna iunie. Ea este consideratã o victimã a
recentelor lupte politice din România, convingere
întãritã ºi de primii paºi neîndemânatici ai tânãrului
nou ministru al Justiþiei Tudor Chiuariu. 

Vin Turiºtii Americani

Anul trecut pe litoral au fost doar 1000 de turiºti
strãini. Anul acesta, numãrul rezervãrilor pentru
vacanþe în Europa de Est înregistrate de agenþiile de
turism americane a crescut spectaculos, sejururile în
Romania raportând un avans de pânã la 700%,
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potrivit unui studiu realizat de divizia de turism a
American Automobile Association (AAA).
Vacanþele în estul Europei au înregistrat o creºtere
de 55% faþã de 2006, în condiþiile în care ansamblul
continentului european a raportat o scãdere de 2,4%
a cererii. Potrivit analiºtilor AAA, interesul
manifestat de americani pentru zona de est a
Europei este influenþat de ratele de schimb
avantajoase, de lipsa aglomeraþiei ºi dorinþa de a
experimenta locuri noi. 

In procesele judecate pânã acum, Curtea a obligat
statul român sã plãteascã despagubiri de
aproximativ 5 milioane de euro 

România a mai pierdut trei procese la CEDO, în
valoare de peste 500.000 euro. Ministerul de
Externe a anunþat cã instanþa de la Strasbourg a
decis în favoarea reclamanþilor, care s-au plâns cã
le-a fost încãlcat dreptul la proprietate. CEDO a
dispus restituirea imobilelor revendicate sau
achitarea unor despãgubiri, care însumeazã peste
jumãtate de milion de euro.
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului de la
Strasbourg a dat câºtig de cauzã reclamanþilor din
procesele Aslan împotriva României, Pãun
împotriva României ºi Todicescu împotriva
Romaniei. Reclamanþii au dat statul român în
judecatã, pentru cã dupã ce ºi-au redobândit dreptul
de proprietate asupra imobilelor prin hotãrâri
judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, instanþele din
România au refuzat sã dispunã anularea contractelor
de vânzare-cumpãrare încheiate de stat cu foºtii 

chiriaºi.
CEDO a decis ca statul a încãlcat dreptul la
proprietate al reclamanþilor, pentru cã a vândut
bunuri aflate în litigiu ºi pentru cã timp de zece ani
nu i-a despãgubit în niciun fel. Curtea a obligat
statul român sã restituie reclamanþilor imobilele
vândute ºi terenurile aferente sau sã le plãteasca
daune materiale. Despãgubirile sunt de 270.000 de
euro - în cazul Aslan, 150.000 de euro - în cazul
Paun ºi de 110.000 de euro - în cazul Todiceanu.
Luna trecutã, statul român a mai pierdut douã
procese la CEDO, în cauzele Erbiceanu ºi Funke,
fiind condamnat sã plãteascã despãgubiri de
220.000 de euro. Potrivit cotidianului Le Monde,
aproximativ 11.000 de români au fãcut reclamaþii la
CEDO pentru încãlcarea proprietãþii, iar, în
procesele judecate pânã acum, Curtea a obligat
statul român sã plãteascã despãgubiri de aproximativ
5 milioane de euro.

K   Date economice

Rata de schimb la data de 30 mai 2007
1 USD = 2.4356 LEI 1 GBP = 4.815 LEI
1 EUR = 3.2723 LEI 1 CHF = 1.9874 LEI

Creºterea realã a produsului naþional brut (PNB)
pentru anul 2007 este estimatã la cel puþin 6%, dupã
ritmul de 7,7% înregistrat în 2006. Pentru perioada
2007-2011 se prevede un ritm mediu de 4,7%.
Tabelul de mai jos prezintã previziunile grupului
economic al revistei engleze Economist.

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produsul naþional brut (PNB) 7,7 6,1 5,4 5,0 4,2 3,0

Deficit (% PNB) -1,6 -3,0 -2,8 -2,0 -1,8 -1,7

Inflaþie (%) 6,6 4,2 4,5 4,0 3,2 3,0

Rata de împrumut la bancã (%) 13,5 15,0 12,6 11,0 9,0 8,0

Rata de schimb ($) 2,81 2,61 2,62 2,65 2,68 2,66

Rata de schimb (€) 3,52 3,47 3,54 3,43 3,40 3,35
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