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Indicatori economici în România

SALARIILE
Salariul net mediu în ianuarie 2002:
              3,670,000 lei
În cursul anului 2001 salariul net mediu a crescut cu: 
              33.7%

ÔOMAJUL
Rata de Õomaj în martie 2002
                      13%

INFLAÚIA ÎN ULTIMELE LUNI
              în cursul anului 2001 - 30.3%

InflaÛia intr| sub control

În luna martie 2002 cifra de inflaÛie a coborât la cel
mai scazut nivel din ultimii 11 ani: 0,4%. Acest
rezultat frumos d| speranÛe ca pân| la sfârÕitul
anului s| existe Õansa de a înregistra o inflaÛie
anual| sub prevederile iniÛiale (22%).

RATELE DE SCHIMB: (8 mai 2002)

              1i = 30,328 lei

              1 US$ = 33,320 lei
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Din activitatea Consiliului

de la trezorier... 
Avem un nou membru: 

Micaela Maftei! Îi ur|m bun venit în rândurile AsociaÛiei

noastre! Avem promisiuni c| ni se vor al|tura si alÛii!

V| reamintim pe aceast cale c| aÕtept|m cotizaÛiile pentru

anul 2002! MulÛumim celor care au pl|tit recent Õi lui

Micky Wylie Profeta care a pl|tit anticipat si pentru anul

2003. Bravo !!!

de la secretar|... 
Continu|m cu acelaÕi titlu pentru aceast| publicaÛie.

Am primit o singur| propunere de la Nick Lerescu Õi

anume: Haretiana! Cum aceasta este adresa de e-mail a

Colegiului Spiru Haret, credem c| nu e bine sa venim cu

acelaÕi nume! 

 MulÛumim tuturor celor care ne-au trimis materiale !

V| propunem în continuare concursul cu premii pentru numele

acestei publicaÛii. AÕtept|m ideile voastre! F|r| termene c|ci

poate asta v| inhib|! ScrieÛi la e-mail: mnita@sympatico.ca

sau denismaftei@primus.ca

de la BucureÕti... 
VeÕti de interes general:

Noile numere de telefon din România

Începând de la data de 14 iunie, numerele de telefon din

România se modific| dup| cum urmeaz|:

Interurban: se introduce cifra 2 înaintea prefixului

interurban (de exemplu: pentru BucureÕti prefixul 01

devine 021, pentru Vaslui prefixul 035 devine 0235, etc.)

Telefoane mobile: 

Mobil Rom: 0+90+6 cifre devine 0+740+6 cifre, 0+94+6

cifre devine 0+744+6 cifre, 0+95+6 cifre devine 0+745+6

cifre;

Mobifon: 0+91+6 cifre devine 0+721+6 cifre, 0+92+6

cifre devine 0+722+6 cifre, 0+93+6 cifre devine 0+723+6

cifre;

Cosmorom: 0+96+6 cifre devine 0+766+6 cifre;

Telemobil: 0+98+6 cifre devine 0+788+6 cifre.

Pentru UrgenÛe FormaÛi 112

Urmare a colabor|rii între Ministerul ComunicaÛiilor,

Tehnologiei Õi InformaÛiilor din Romania Õi consorÛiul

canadian “Romanian Public Safety” serviciile de urgenÛ|

din BucureÕti, BraÕov, Õi ConstanÛa pot fi contactate rapid

formând 112. O investiÛie total| de 40 de milioane de

dolari va permite instalarea a 10 centrale telefonice care

vor deservi întreg teritoriul Û|rii.

Noile coduri poÕtale româneÕti

Ministerul ComunicaÛiilor, Tehnologiei Õi InformaÛiilor

din Romania va aproba pân| la sfârÕitul lunii iulie noile

coduri poÕtale romaneÕti, care vor avea Õase cifre (în locul

celor cinci existente acum).

http://www.spiru2000.ro:
http://groups.yahoo.com/group/membrii2001
http://mnita.hypermart.net
mailto:mnita@sympatico.ca
mailto:denismaftei@primus.ca
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Un test pe m|sura noastr|!
Adaptare dupa un material primit de la Elena Tamura

Albert Einstein a conceput acest test în  secolul trecut. El

susÛinea c| 98% din locuitorii planetei noastre nu sunt în

stare s| îl rezolve. Asocia Ûia Spiru Haret 2001 este

sigur| c| procentul elevilor Spiru Haret care POT rezolva

problema este mult mai mare de 2%. Ca atare, un premiu

special va fi acordat unui elev care trimete soluÛia corect|
a problemei (însoÛit| de o scurta explicaÛie a modului de

rezolvare) la adresa elevispiru2001@yahoo.ca. 

CâÕtig|torul va fi determinat prin tragere la sorÛi dintre

numele celor care ne trimit soluÛii corecte în timp de zece

zile de la data primirii primului mesaj de e-mail.

Premiul fiind secret, va fi dezv|luit numai în momentul

acord|rii. CurioÕii sunt informaÛi îns| c| este un obiect

care poate fi folosit atât separat cât Õi împreuna cu un

computer, în scopuri ce au ceva leg|tura cu sunete.

Succes la lucru!

1.   Exist| 5 case, fiecare de alt|  culoare.

2.   În fiecare cas| locuieÕte doar o singur|
persoan|, fiecare de alt|  naÛionalitate.

3.   Fiec|rui locatar al fiec|rei case îi place o

anumit| b|utur|, fumeaz| o  anumit| marc| de

Ûig|ri Õi deÛine un anumit animal de  cas|.

4.   Nici una din cele 5 persoane nu bea aceeaÕi

b|utura, nu fumeaz| aceeaÕi  marc| de Ûig|ri Õi nu

deÛine acelaÕi fel de animal de  cas|.

Întrebare: Cui îi aparÛine peÕtiÕorul din acvariu ?

IndicaÛii: 

Britanicul locuieÕte în casa  roÕie.

Suedezul are un  câine.

Danezul bea cu pl|cere ceai.

Casa verde se afl| în stânga casei albe.

Locatarul casei verzi bea  cafea.

Persoana care fumeaz| Pall Mall are o pas|re.

Locatarul ce locuieÕte în casa din mijloc, bea lapte.

Locatarul din casa galben| fumeaza Dunhill.

Norvegianul locuieÕte în prima  cas|.

Fum|torul de Marlboro locuieÕte lâng| cel care are

o pisic|.

Locatarul care are un cal locuieÕte lâng| cel care

fumeaza Dunhill.

Fum|torul de Winfield bea cu pl|cere bere.

Norvegianul locuieÕte lâng| casa  albastr|.

Germanul fumeaz|  Rothmanns.

Fum|torul de Marlboro are un vecin care bea ap|.

În loc de Gluma Zilei ...

CeauÕescu - preferatul tinerilor

Facultatea de ÔtiinÛe Politice din IaÕi a intreprins un

sondaj de opinie cu intrebarea “NumiÛi cel mai bun

preÕedinte al tuturor timpurilor. Pentru tinerii sub 20 de

ani pe primul loc s-a situat Nicolae CeauÕescu cu 44,3%

din sufragii. Pentru adulÛii intre 20 Õi 71 de ani Ion Iliescu

a câÕtigat cu 44,1% din voturi, urmat îndeaproape de

Nicolae CeauÕescu cu 39,7% Õi la considerabil| distanÛ|

de Constantinescu cu 6,2%. Cei peste 71 de ani au votat

in proporÛie 57,9% pentru Ion Iliescu, urmat de

Constantinescu cu 8,8% Õi Nicolae CeauÕescu.

Legat de cele de mai sus, este interesant| declaraÛia

preÕedintelui Iliescu, f|cut| în cursul unei recente

deplas|ri la Cluj, conform c|reia, domnia sa nu are de

gând s| se retrag| din politic| în cursul vieÛii.  

Ôi nout|Ûi de la Spiru:

În cadrul liceului a fost infiinÛat un centru de reabilitare Õi

combatere a drogurilor în rândul liceenilor, care este unic

în Ûar|. Aceast| Õtire a ap|rut pe mai multe canale de 

televiziune.

Acum este perioada Olimpiadelor pe Ûar|. A avut loc

Olimpiada de Limba Român| la IaÕi si cea de Informatic|

la Br|ila! Rezultatele se vor da la sfârÕitul lunii!

Dela Spiru sunt cinci elevi care particip| la fazele pe Ûar|!

Astept|m rezultatele!

mailto:elevispiru2001@yahoo.ca
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Biserici de lemn Õi reclame de hârtie

Deun|zi, în c|utare de noi membri pentru AsociaÛia Spiru Õi de

b|nci solide Õi discrete pentru depozitarea fondurile strânse, am

ajuns la Geneva. Una dintre consecinÛele m|nuirii sumelor

considerabile de bani donaÛi atât de generos de c|tre membri Õi
alÛi bine-voitori este c| cineva trebuie s| se ocupe de plasarea

lor în condiÛii de mare siguranÛ|. Ca trezorier, o astfel de sarcin|
mi s-a potrivit ca o mânuÕe.

Dup| vizitele de rigoare la Versoix Õi Lausanne, am l|sat

atracÛiile sociale de-o parte Õi m-am pus pe c|ut|ri. Am facut

descoperiri interesante. Nu atât de noi membri - deÕi puÛin noroc

am avut Õi în direcÛia aceasta - dar mai ales de semne concrete c|
mâna lui Dumnezeu este deasupra noastra. C|utând o bine-

cuvântare a activit|Ûilor financiare, paÕii m-au purtat spre un

l|caÕ pe care m| aÕteptam s|-l întâlnesc mai degrab| în munÛii
MaramureÕului decât pe malul lacului Leman: biserica de lemn

din Thônex. Aceast aÕez|mânt devenind  una dintre atracÛiile
turistice ale oraÕului, o s| v-o descriu în cele de mai jos.

Originalele pozelor le g|siÛi la
http://ca.groups.yahoo.com/group/membrii2001.

Biserica are hramul Sf. Ioan Botez|torul. A fost construit| în

MaramureÕ, dup| planurile unei arhitecte din Geneva, Doamna

Agarici, care s-a inspirat din cinci alte biserici de lemn din Ûar|, a

c|ror sintez| este. Comuna Thônex, care este o suburbie a

oraÕului Geneva, a donat terenul. Cl|direa a fost asamblat| întâi

în MaramureÕ Õi apoi a fost desf|cut| Õi transportat| la

destinaÛia final|, unde asamblarea s-a f|cut în Õase s|pt|mâni.

ConstrucÛia este numai prin îmbin|ri în lemn, f|r| cuie. Doar

Ûiglele de Õindril| (Õi balamalele uÕilor) sunt b|tute în cuie.

Dimensiunile sunt: 24m (lungime) x 9m (l|Ûime) x 21m

(în|lÛime). În|lÛimea a fost redus| (faÛ| de cea tipic| pentru

astfel de biserici) pentru a se conforma restricÛiilor locale.

Deschiderea (Õi prima slujb|) a avut loc de Cr|ciun, în 1995.

Biserica din Thônex

- Geneva -

Aceasta este singura biseric| româneasc| de lemn din Europa

Occidentala Õi singura biseric| româneasc| construit| din

temelii. Capela Sturdza, din Baden-Baden, nu are statutul de

biseric| cu enoriaÕi - dar despre aceast| cl|dire interesant|
merit| s| discut|m separat, într-un num|r viitor. Din punct de

vedere ierarhic, Biserica Sf. Ioan Botez|torul din Geneva este

independent|, proprietatea românilor din Geneva. Din punct de

vedere religios, biserica Ûine de patriarhul Constantinopolu lui iar

rug|ciunile pentru clerul superior de la sfârÕitul slujbei îl

mentioneaza pe Arhiepiscopul Damaschin.

Am asistat la slujba duminical|, dup| care preotul m-a invitat s|
prezint AsociaÛia. AsistenÛa a fost foarte interesat|. Câteva

persoane au dorit detalii cu privire la participare. Le-am dat

informaÛii Õi fluturaÕi (textul Õi imaginile la

http://ca.groups.yahoo.com/group/membrii2001/). Am lasat la

biseric| dou| afiÕe Õi alÛi fluturaÕi, primind în schimb bine-

cuvântarea, anafur| Õi un interview.

Pentru cei interesaÛi: biserica este deschis| pentru slujbe

religioase în fiecare duminic| Õi la toate marile s|rb|tori iar

parintele care slujeÕte este Ionescu Damian. P|rintele are Õi un

serviciu laic întru-cât biserica nu poate pl|ti salariu. Biserica de

lemn din Thônex a intrat în circuitul turistic local, fiind

accesibil| pentru vizite turistice în fiecare miercuri. Dac| se

întâmpl| s| treceÛi prin oraÕ, c|utaÛi-l pe p|rinte la num|rul de

telefon 734 2513 Õi v-o va ar|ta cu pl|cere.

În încheiere, câteva informaÛii interesante despre bisericile de

lemn.

În Europa, exist| o veche tradiÛie a bisericilor de lemn, din

Karelia pân| în Norvegia Õi din nordul Rusiei pân| la marea

Adriatic|. ExperÛii sunt de acord c| cele mai frumoase Õi
interesante exemplare se g|sesc în MaramureÕ. Începând din

1278, ungurii, care st|pânesc Transilvania, interzic construcÛia
bisericilor de piatr| de rit ortodox de c|tre români. R|spunsul

este dat în lemn. Elementele gotice copiate si transformate

pentru a reflecta elementele specifice ortodoxe sunt redate in

lemn. 

Exista doua metode de a construi bisericile de lemn. Cea

Norvegian|, aÕeaz| trunchiurile din care sunt alc|tuiÛi pereÛii,
vertical. Românii, pun trunchiurile orizontal. Aceasta fixeaz|
dimensiunile maxime ale bisericilor la o scar| mult mai uman|
decât cea a marilor catedrale ale epocii. ÎnalÛimea turlei poate

atinge îns| pân| la aproape de trei ori lungimea navei dând

acestor cl|diri o graÛie Õi eleganÛ| de net|g|duit. DeÕi cl|dirile

au avut de suferit atât vitregiile climatului nordului Û|rii cât Õi
atacurile repetate ale popoarelor migratoare (ultimul raid al

t|tarilor având loc în 1717) ele au fost menÛinute Õi reparate

astfel încât ne încânt| Õi astazi privirea Õi sufletul cu frumuseÛea

lor arhitectural| Õi spiritual|.

La http://ca.groups.yahoo.com/group/membrii2001 aveÛi câteva

exemple de biserici de lemn MaramureÕene, fotografii ale

bisericii din Thônex Õi un frumos exemplu de interior din lemn

(adus tot din România) sculptat la comanda uneia dintre

bisericile româneÕti din Toronto.

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

