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Indicatori economici în România

SALARIILE
Salariul minim pe economie:
              1,750,000 lei
Salariul net mediu în decembrie 2001
              3,659,686 lei
În cursul anului 2001 salariul net mediu a crescut cu: 
       
               33.7%
Salariul brut al unui profesor universitar este
              10,000,000 lei
Salariul brut al unui medic generalist sau al unui
cercet|tor de gradul III este
               9,500,000 lei

ÔOMAJUL
Rata de Õomaj în noiembrie 2001 
                      8%
Ajutorul de Õomaj este 75% din salariul minim
adica:    1,312,500 lei

INFLAÚIA ÎN ULTIMELE LUNI:
              Ianuarie -  2.3% 
              în ultimele 12 luni - 28.9%

RATELE DE SCHIMB: (22 martie 2002)

              1i = 29,043 lei

              1 US$ = 32,987 lei

din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La Roumanie au Quotidien

PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~  Anul I - Nr. 1- Martie 2002 ~ Spiritul SpiriÕtilor

AsociaÛia Spiru Haret 2001 la noua adres| www.spiru2000.ro:
Ca autoare a acestei pagini de web încerc s| v| aduc aminte c| în anul 2000, am deschis prima pagin| de web la adresa

www.spiru2000.net. Atunci ne întâlneam la BucureÕti, cu colegii absolvenÛi ai anului 1965. 

Acel “domain name” a fost valabil un an de zile dup| care am trecut la adresa gratuit| de web http://mnita.hypermart.net, înc| 

în funcÛiune Õi azi...

În continuare, m| ocup de menÛinerea la zi a paginii la noul “domain name” spiru2000.ro,  pe care l-am cump|rat 

de curînd. Acesta s| sper|m c| va fi pentru totdeauna. Prin bun|voinÛa companiei pentru care lucreaz| Vlad V|leanu 

s-a obÛinut g|zduirea gratuit| pe server a paginii noastre de internet!

MenÛionez c| din motive tehnice, la noua adres| nu avem acces la diverse forme, ca de exemplu formele de vot. 

De acea votul, atunci cînd va fi necesar, îl vom face la adresa cunoscut| deja: http://mnita.hypermart.net

Din activitatea Consiliului

de la trezorier...         
Cred c| de curând toÛi membrii a c|ror cotizaÛie a ajuns în

contul AsociaÛiei, au primit de la Sorin Maftei chitanÛele pentru

plata cotizaÛiei pe anul 2001.

De asmenea tot Sorin a confecÛionat Õi trimis cardurile de

membri ai AsociaÛiei!

Sorin a luat leg|tura cu DirecÛiunea Colegiului adresând

rug|mintea de a ni se comunica lista elevilor merituoÕi.

Sorin a luat leg|tura prin email cu un elev al Colegiului NaÛional

Spiru Haret. Acest elev entuziast se va ocupa de infiinÛarea unui

comitet de elevi, care s| ne transmit| dorinÛele Õi aspiraÛiile lor! 

de la secretar|... 
Am afiÕat la dou| din bisericile din Toronto un anunÛ,
prin care aducem la cunoÕtiinÛ| înfiinÛarea AsociaÛiei 

Spiru Haret Õi invit|m cât mai mulÛi s| ni se al|ture!

Membri sau donatori sunt oricând bineveniÛi!
Vom continua afiÕarea Õi la magazinele româneÕti din Toronto.

Am luat leg|tura Õi ne vom întâlni cu colegi din M ontreal.

Pl|nuim s| extindem afiÕ|rile Õi in alte Û|ri:  ElveÛia, FranÛa.

Putem furniza afiÕe oricui vrea s| contribuie la r|spîndirea veÕtii
de înfiinÛare a AsociaÛiei! Doritorii sunt rugaÛi s| se adreseze lui

Michaela NiÛ| (GrigoraÕ). AÕtept|m cu interes orice propunere,

iniÛiativ| pentru reclama AsociaÛiei!

Prin acest newsletter, sper|m s| v| Ûinem la curent cu ultimele

nout|Ûi din viaÛa AsociaÛiei Õi s| v| Ûinem treaz interesul pentru

înf|ptuirea scopului AsociaÛiei: 

premierea elevilor merituoÕi!!!

V| propunem un concurs cu premii pentru numele acestei

publicaÛii. AÕtept|m ideile voastre pân| la data 15 aprilie 2002

la email: mnita@sympatico.ca sau denismaftei@primus.ca

de la BucureÕti... 
Alec, Tatiana, Vlad au pornit acÛiunea de constituirea a

AsociaÛiei ca persoan| juridic| în  România! 

Le dorim mult succes!

http://www.spiru2000.ro:
http://www.spiru2000.net.
http://mnita.hypermart.net
http://mnita.hypermart.net
mailto:mnita@sympatico.ca
mailto:denismaftei@primus.ca
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Gluma zilei...

UN  EXAMEN  DE  POMIN{
ContribuÛie de la Dl. Petre MureÕan

Întrebare la un examen de fizic| la universitatea din
Copenhaga: Cum se poate m|sura în|lÛimea unei cl|diri cu un
barometru? 

Primul r|spuns al studentului: Se m|soar| lungimea
barometrului, se leag| barometrul cu o sfoar| Õi se coboar| de
pe acoperiÕul cl|dirii; în|lÛimea cl|dirii = lungimea barometrului
+ lungimea sforii.
 
[Studentul a fost dat afar| de la examen.] 

[Studentul a f|cut contestaÛie, care a fost acceptat| pentru c|
s-a considerat c| întrebarea nu impunea o anumit| soluÛie. Dar
cum r|spunsul s|u nu putea edifica examinatorul asupra
cunoÕtinÛelor de fizic| dobândite la cursul respectiv, o nou|
examinare a avut loc.]

Al doilea r|spuns al studentului: Se arunc| barometrul de pe
cl|dire Õi se m|soar| timpul pân| la impactul cu solul. În|lÛimea
cl|dirii = (g*t2)/2 

[Examinatorul solicit| o alt| soluÛie.] 

Al treilea r|spuns al studentului: Dac| este o zi însorit|, se
aÕeaz| barometrul pe cl|dire Õi se m|soar| umbra de pe sol.
Cunoscând lungimea barometrului Õi a umbrei, totul se reduce
la o simpl| problem| de asem|nare. 

[Examinatorul solicit| o alt| soluÛie.] 

Al patrulea r|spuns al studentului: 

Se leag| barometrul cu o sfoara Õi se las| s| oscileze liber la
sol Õi pe cl|dire. Cum perioada de oscilaÛie depinde de
acceleraÛia gravitaÛional| ("g"), se poate m|sura în|lÛimea
cl|dirii în funcÛie de variaÛia lui "g".

[Examinatorul solicit| o alt| soluÛie, Õi atrage atenÛia studentului
c| este ultima sa Õans|.]

Al cincilea r|spuns al studentului: SoluÛia pe care o aÕteptaÛi de
la mine b|nuiesc c| este m|surarea presiunii la sol Õi pe cl|dire
- presiune care variaz| cu în|lÛimea - Õi determinarea în|lÛimii
cl|dirii în funcÛie de variaÛia de presiune. Dar aceasta este o
soluÛie de-a dreptul plicticoas|, de aceea v| mai propun una:

Al Õaselea r|spuns al studentului: Se poate propune
administratorului cl|dirii un târg avantajos: Îmi puteÛi spune în
schimbul acestui frumos barometru care este în|lÛimea
cl|dirii...? 

[Studentul acesta a fost Niels Bohr, singurul absolvent al
universit|Ûii din Copenhaga laureat al premiului Nobel

Alte nout|Ûi...

S-a înfiinÛat un nou loc de în tâlnire la urm|toarea adres|:

http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

E bine pentru accesarea uÕoar| a adresei de web s| v| 

ad|ugaÛi aceast| adres| la “Favorites” in browserul de care

dispuneÛi: Internet Explorer sau Netscape. Cu o singur| 

ap|sare de mouse ajungeÛi la grupul “membrii2001".

 

În coloana din stânga g|siÛi urm|toarele:

J( Messages Õi Post unde puteÛi primi Õi trimite mesaje.

M  Polls unde puteÛi vota. 

N Files unde puteÛi citi documentele AsociaÛiei. 

�  Database unde g|siÛi lista membrilor cotizan Ûi.

() Members unde g|siÛi adresele colegilor Õi puteÛi s|

completaÛi adresele voastre .

F   Chat unde cine e dispus poate avea Õi conversaÛii prin

email sau voce “live” cu colegii!

PuteÛi avea acces ca vizitatori, dar prin înregistrare (join the

group) puteÛi deveni membri ai grupului - Õi nu v| fie fric|, 

o s| vedeÛi cît de mult o s| v| plac|! 

VeÕti de ultima or|!!!

DirecÛiunea Colegiulu i National Spiru Haret adreseaz| 

tuturor membrilor AsociaÛiei mulÛumiri pentru frumoasa

iniÛiativ|! Tododata ne aduce la cunostiint| num|rul elevilor 

ce se vor prezenta la Olimpiada pe Ûar|: doi  la limba roman| 

Õi trei la limba englez|. Deasemenea sunt si câÛiva elevi 

talentaÛi care au obÛinut premii la diverse concursuri de creaÛie.

De la Ambasadorul nostru pe lânga elevii claselor a X-a Õi
celelalte  am primit urm|toarele nout|Ûi:
! va afiÕa posterele în Õcoal|
! va face reclam| prin internet - canalul IRC Spiru -pentru a

aduce la cunoÕtiinÛ| elevilor existenÛa AsociaÛiei noastre

! va face tot posibilul s| formeze un grup de elevi care s| 

fac| leg|tura AsociaÛie - Liceu

Nout|Ûi sportive, nu toate foarte vesele:

! în curtea din spate s-a înfiinÛat SPORTOTECA cu 

2 terenuri de fotbal si 7-8 de baschet

! faimoasa echip| de baschet a liceului a fost învins| de cea a

liceului Petru RareÕ
! echipa de fotbal a avut o prezenÛ| onorabil| dar a fost 

învins| de echipa campioan| de anul trecut, a Liceului 

Mircea Eliade

! aÕtept|m elevii s| ne scrie la email: elevispiru@yahoo.ca
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