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AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Evenimentul anului 2005 !!!
Reuniunea absolvenÛilor promoÛiile 1965/1966
Joi 11 August 2005
La ora 9:00 în sala de sport a Colegiului NaÛional a avut loc
meciul de baschet Õi fotbal al celor doua generaÛii prezente la
reuniune.

La ora 11:00 ne-am adunat cu toÛii într-una din s|lile puse la
dispoziÛie de conducerea Colegiului SH. Au fost oferite: o
gustare (Sorin Maftei - prom.’66), tricouri cu emblema
anivers|rii SH (Adrian Soimu - prom.'65), Õepci cu emblema
Spiru Haret (Nick Lerescu Õi Sorin Maftei - prom.'66),
etichete cu numele absolvenÛilor (Franky Lalu - prom. '65). 
Au fost prezentate materiale ilustrand activitatea Asociatiei
SH 2001..

Dup| care ne-am reg|sit cu toÛii: Dna directoare adjunct|
Rodica MareÕ, Dna profesoar| Filofteia Stoian Õi Dna
profesoar| Lenke Szekely, elevi Õi colegii lor mai mari
absolvenÛii ‘65/’66  în amfiteatrul Colegiului SH unde a
avut loc prezentarea programului reuniunii Õi premierea
elevilor de c|tre AsociaÛia Spiru Haret 2001. 

Adrian Ôoimu  prom.‘65 a rostit cuvântul de deschidere.
Cina festiv| de la BucureÕti din seara de joi 11 August  a
avut loc la Casa Oamenilor de ÔtiinÛ|. Surpriza serii a fost
venirea domnului profesor Anton Ionescu care a vrut sa fie
cu noi Õi în aceast| zi de s|rb|toare. Acum cinci l-am
s|rb|torit pentru împlinirea remarcabilei vârste de 90 ani!
Acum s-au mai ad|ugat cinci!!! 
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Vineri 12 August - Duminic| 14 August

Am petrecut  la Predeal câteva zile Õi seri minunate:
la Cabana Trei Brazi o sear| remarcabil| organizat| de
Mihai Ôtef|nescu, plimb|ri prin Predeal Õi împrejurimi, ca Õi
banchetul final de la restaurantul hotelului Belvedere, care
de altfel ne-a g|zduit în acele zile. 
Noi cei din promoÛia ‘66 au avut pl|cerea s| fim invitaÛi
sâmb|t| la Bran de colegul nostru Bruno Gheorghievici. Am
fost r|sf|ÛaÛi cu o mâncare excelent| într-un peisaj de vis, iar
amintirile s-au dep|nat pân| târziu .

De la AsociaÛie...   
PremianÛii anului 2005 

Cuvântul adresat elevilor, profesorilor Õi
absolvenÛilor prezenÛi la reuniune cu ocazia
înmân|rii premiilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001

Sunt Denis Sorin Maftei, absolvent al promoÛiei ‘66. La
catalog eram Sorin, acasa eram Denis, m| rog, o istorie
lung| de dezagrement la nume între preferinÛele
p|rinÛilor aÕa c| toat| viaÛa, pentru cei care m| Õtiau de
la Õcoal| eram Sorin, iar pentru cei care m| Õtiau de
acas| eram Denis. Cu timpul, am devenit din ce în ce
mai Denis ... dar r|spund la ambele..

Am pl|cerea s| reprezint ast|zi 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. În vara anului 2000, a avut loc la
BucureÕti o reuniune dubl|, ca Õi în anul acesta, 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 în vara lui 2000, a fost ceva cu totul special.
În amintirea tinereÛilor noastre trecute, Õi pentru
încurajarea tinerilor de azi, am hotarât, la propunerea
uneia dintre colegele noastre, Tatiana Florescu,
formarea unei AsociaÛii care s| încurajeze elevii
fostei noaste Alma Mater în atingerea excelenÛei
academice. Lucrarile de organizare au durat destul de
mult, trebuind s| reflecte dorinÛele membrilor
r|spândiÛi pe toate meridianele pamântului. AÕ vrea
s| recunosc îns| în mod special eforturile deosebite
ale unora dintre primii organizatori Õi sprijinitori.
Bruno Gheorghievici s-a zb|tut mult la acea întâlnire
(din 2000) s| ne conving| s| semn|m formele de
adeziune. Erau îns| atâtea idei alternative încât
lucrurile s-au tergiversat. Dac| nu era celebrul eMail
al lui Alec Pastia în care ne-a îndemnat “s| rupem
pisica”, poate mai argumentam Õi azi. La aÕa o
formulare original| îns| am cedat cu toÛii Õi la
sfârÕitul anului 2001 s-a constituit, în sfârÕit,
AsociaÛia Spiru Haret 2001, ai c|rei membri locuiau
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 cred c| majoritatea dintre
dumneavoastr| este 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
pl|cut|, acord|m o dat| pe an premii elevilor
Colegiului NaÛional Spiru Haret care au excelat la
înv|Û|tur|. 

AÕa vom face Õi acum dar, înainte de a trece la elevi,
v| rog s|-mi permiteÛi s| v| rog s|-i aplaudaÛi
împreun| cu mine pe cei ale c|ror eforturi le-am
menÛionat Õi c|rora le acord|m în acest an aniversar -
am împlinit 5 ani - câte un mic semn de recunoÕtinÛ|.
Obiectul e mic dar recunoÕtinÛa e mare: Tatiana,
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Bruno, Alec.

Ôi acum elevii selecÛionaÛi pe anul acesta. Încep
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. Ôtim 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.

Înainte de a începe înmânarea premiilor vreau s|
mulÛumesc întâi 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|teasc| 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| sclipeasc| 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 aici p|rinÛi care au obÛinut rezultate frumoase.

Ôi acum, s| trecem la partea cea mai placut|. Îi voi ruga
pe cei chemaÛi s| pofteasc| pe scen| pentru înmânarea
premiilor. Fotograful nostru le va face câte o poz|
individual, dup| care i-aÕ ruga s| participe Õi la câteva
poze de grup. S| începem:

Anul acesta avem deosebita satisfacÛie s| avem o
premiant| care se poate l|uda pe bun| dreptate c| poate
argumenta mai bine Õi mai logic decât orice alt elev de
vârsta sa. Dac| mai ad|ugam la discursul raÛional si
entuziasmul Õi energia cu care se lanseaz| într-o
polemic| cunoÕtinÛele extrem de variate pe care le
foloseÕte în argumentaÛie, n-aÕ sf|tui pe nimeni s| o
contrazic| pe Raluca far| s| se fi preg|tit bine înainte.
Am înv|Ûat-o pe pielea mea.

DomniÕoara Enescu elev| a clasei a IX-a care a obÛinut
premiul întâi la Olimpiada de ÔtiinÛe Sociale,
specialitatea Logic| Õi Argumentare AsociaÛia Spiru

Haret îi acord| o Diploma de Merit Õi un premiu de
450 de lei; noi, bineînÛeles. Din p|cate, Raluca nu a
putut s| participe la aceast| întâlnire aÕa încât vom
ruga conducerea liceului s| îi transmit| premiul.

La Olimpiadele de limbi str|ine, liceul nostru a avut
întotdeauna o prezenÛ| puternic|. AÕa a fost
experienÛa noastr| Õi în anul trecut. Anul acesta,
DomniÕoara Silvia Dumitrascu a obÛinut premiul 3 la
faza pe Ûar| a Olimpiadei la limba italiana. AsociaÛia
noastr| îi recunoaÕte meritele oferindu-i o Diploma de
Merit Õi un premiu de 300 de lei.

Ca Õi în anul precedent, Vlad Bichis a obtinut din nou o
menÛiune la faza final| a Olimpiadei de Italian|. Ne
bucur|m de repetiÛie Õi ne face mare pl|cere s| îi
recunoaÕtem eforturile public, oferindu-i o Diploma de
Merit Õi un premiu de 250 de lei. Din p|cate, Vlad nu a
putut s| participe la aceast| întâlnire aÕa încât vom ruga
conducerea liceului s| îi transmit| premiul.

Anul acesta avem înregistr|m Õi o nou| materie în lista,
lung|, de subiecte la care elevii Colegiului Spiru Haret s-
au f|cut remarcaÛi la scar| naÛional|: limba spaniol|.
DomniÕoara Teodora Popescu Sustreanu a obÛinut 
menÛiune la Spaniol| la faza pe Ûar| Õi noi îi oferim ca
încurajare Õi semn de recunoaÕtere o Diploma de Merit Õi
un premiu de 250 de lei. Din p|cate, Teodora  nu a putut s|
participe la aceast| întâlnire aÕa încât vom ruga
conducerea liceului s| îi transmit| premiul.

Una dintre cererile pe care AsociaÛia le face elevilor
consideraÛi în cursa pentru premiile acordate de noi, este s|
ne trimeat| o prezentare personal| Ûi o evaluare facut| de
profesorul materiei la care au obÛinut premiul sau diriginte.
Anul acesta, cea mai frumoas| Õi complet| prezentare
facut| în timp - spun asta pentru ca am primit Õi prezent|ri
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trimese prea târziu pentru a fi luate în considerare - cea mai
frumoas| prezentare, ne-a venit de la Iulian CoÕei. DeÕi
Iulian nu s-a calificat pentru un premiu din partea AsociaÛiei
Spiru Haret 2001, doi membri cu sl|biciune special| pentru
materia la care Iulian a excelat la diferite faze ale Olimpiadei
la fizic| - fraÛii GrigoraÕ - au hot|rât s|-i ofere un premiu
special. Îi invit pe fraÛii GrigoraÕ s|-i înmâneze premiul
elevului CoÕei.

În 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.

Sper s| v| împ|rt|Õesc sentimentele, oferind mulÛumirile
noastre Õi membrilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001 pentru
generozitate.

Raluca-Ileana Enescu - Premiul I Olimpiada
NaÛional| de ÔtiinÛe Socio-Umane

1. M| numesc Raluca-Ileana Enescu Õi sunt elev| în clasa a
IX-a H, la Colegiul NaÛional “Spiru Haret”. Anul acesta, am
câÕtigat premiul I la Olimpiada NaÛional| de ÔtiinÛe Socio-
Umane, disciplina Logic| Õi Argumentare, cu nota 9.50, (cea
mai mare din concurs, la egalitate cu câstig|toarea premiului
I la filosofie.) Olimpiada a fost pentru mine o experienÛ|
deosebit|, nu doar concursul în sine ci, mai ales, clipele
pl|cute petrecute al|turi de prietenii pe care mi i-am f|cut cu
aceast| ocazie. 
Considerându-m| un cet|Ûean al lumii, îmi place s| m|
implic Õi s| susÛin acÛiunile care pot ajuta lumea în care tr|im
s| devin| mai bun|. Idolul meu este laureatea Premiului
Nobel pentru Pace Õi lidera miÕc|rii democratice din
Birmania, Aung San Suu Kyi. Sunt o susÛin|toare activ| a
Burma Campaign UK , o asociaÛie din Anglia care are ca

scop promovarea democraÛiei în Birmania Õi, de curând,
am câÕtigat premiul III la o sesiune de referate Õi
comunic|ri, cu un proiect având ca titlu “Lupta pentru
democraÛie în Birmania, în poveÕti tr|ite, din 1988 pân|
azi”, proiect realizat cu ajutorul mai multor dissidenÛi
refugiaÛi din Birmania, pe care am avut Õansa de a-i
intervieva. 
Sunt membr| a Consiliului Tinerilor pe Sectorul II, proiect
din cadrul Youth’s Parliament. Am multe idei Õi proiecte
pe care le voi propune în Consiliu Õi pe care sper s| le pun
în aplicare.
Activez într-o asociaÛie ecologist|, EST (Ecologie-Sport-
Turism) Õi am activate, o perioad|, în trupa de teatru
Sigma-Art. 
Imi place foarte mult s| scriu, atât proza cât Õi versuri.
Fregventez cenaclul “Junior” (fost “S|getatorul”) al
Uniunii Scriitorilor Õi pe cel al revistei “Amurg
Sentimental.”. De curând, am debutat literar, cu poezia
C|ldura Sufletelor, în revista “Amurg Sentimental”. Am
publicat, de asemenea, pe internet, pe un site dedicat
laureatei Premiului Nobel Aung San Suu Kyi, poezia în
limba englez| “In a silent world”: 
http://www.dassk.org/contents.php?id=872 

Scrisoarea de mulÛumire:
MulÛumesc mult
MulÛumesc foarte foarte foarte foarte mult pentru
premiu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Tricoul mi s-a p|rut superb, o s|-l port la toate meciurile
de baschet la care o s| fac galerie (dac| n-ar fi cu mâneca
scurt|, l-aÕ purta Õi la haretiene!) Imi pare foarte r|u c| nu
am putut s| vin la festivitate,  dar am fost în Anglia, într-o
tab|r| internaÛional| de preg|tire cu Parlamentul Tinerilor
din sectorul II.
Sper din tot sufletul s| ne vedem cu alta ocazie. 
Cu respect, 
Raluca

Silvia DumitraÕcu - Premiul III la Olimpiada
de Limba Italian|

M| numesc DumitraÕcu Silvia Õi sunt elev| în clasa a
XII-a F în cadrul Colegiului NaÛional Spiru Haret -
BucureÕti. V| scriu din îndemnul doamnei directoare
MareÕ. Am obÛinut locul III la Olimpiada de limbi
romanice (limba italian|), etapa naÛional|  Râmnicu
Vâlcea, martie 2005. IntenÛionez s| urmez Facultatea
de Limbi Str|ine, secÛia Englez|-Italian|, Õi
Facultatea de Geografie, secÛia Turism, în cadrul
Universit|Ûii BucureÕti.

Scrisoarea de mulÛumire: 
Drag|Domnule Maftei,
Mi-a f|cut o deosebit| pl|cere s| v| întâlnesc în
persoan| Õi m| bucur c| entuziasmul pe care l-am
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intrez|rit în mesajele schimbate cu dumneavoastr| a
fost cu atât mai evident când v-am avut în faÛ| 
De asemenea, v| m|rturisesc c| întâlnirea de joi a fost
o total| surpriz| pentru mine, deoarece m| aÕteptasem
s| asist la o întrunire formal| (cum fusesem obiÕnuit|
pân| acum Õi mai ales în acest an terminal), dar am fost
pl|cut surprins| vîzând niÕte oameni atât de simpatici Õi
nostimi, într-un cuvant tineri! 
V| mulÛumesc pentru interesul cu care v-aÛi ocupat de
aceast| premiere Õi pentru efortul depus, care într-
adevar a contat (din p|cate olimpicilor nu li se
apreciaz| munca pe m|sura rezultatelor), iar gestul
dumneavoastr| Õi al colegilor dumneavoastr| a fost
foarte important.
Sper s| p|str|m leg|tura...eu o s| v| scriu ori de câte
ori voi avea ceva interesant de povestit:) v| doresc în
continuare s| aveÛi parte de o var| frumoas| de care s|
v| bucuraÛi din plin!!!
Cu ur|ri numai de bine,
Silvia

Vlad Mihail BichiÕ - MenÛiune la Olimpiada de
Limba Italian|

Nu stiu dac| m| mai ÛineÛi minte din clasa a noua, aÕa c| o s|
m| prezint: m| numesc Vlad BichiÕ Õi am trecut clasa a
doisprezecea. Am participat la Olimpiada de limba italian| Õi
am obÛinut menÛiune. 
Am înÛeles din partea doamnei MareÕ c| o s| ne faceÛi o
vizit| în luna august. AÕ fi vrut s| fiu prezent, îns| din
p|cate, este foarte probabil c| o sa fiu plecat în vacanÛ|. 
Imi pare r|u ca nu aÛi fost raspl|tiÛi cu entuziasmul aÕteptat
din partea noastr|, a elevilor. AÕ da vina pe examene sau
poate chiar pe vremurile în care traim, dac| nu aÕ stii c| este
vorba de fiecare individ în parte. 
Nu pot vorbi pentru alÛii, îns| cred c| toat| lumea apreciaz|
efortul pe care îl faceÛi, chiar dac| nu-Õi dau seama înc|.
Adev|rul este c| mai avem de parcurs ultimele sute de metri
din drumul maturiz|rii. 
Dac| v| intereseaz| orient|rile mele profesionale, m| îndrept
c|tre facultatea de drept, pe care sper s| o fac în Italia. 

Scrisoarea de mulÛumire: 
Am decis s| nu dau nici un titlu acestui e-mail, deoarece are
un singur scop, Õi anume acela de a v| mulÛumi pentru
premiul acordat. M| simt cât se poate de onorat! In acelaÕi
timp aÕ vrea s|-mi cer scuze c| nu am fost prezent în timpul
festivit|Ûii propriu-zise, îns| eram plecat cu familia în afara
Û|rii. 
V| mulÛumesc înc| o dat| Õi v| urez numai bine! 
Vlad Mihail Bichis 

Iulian CoÕei - Premiul special la Olimpiada de
fizic|

M| numesc Cosei Iulian Õi sunt elev al Colegiului
Spiru Haret în clasa XI-a . În urma particip|rii la
Olimpiada NaÛional| de Fizica,  Iasi 2005 am primit
dou| diplome. Sunt interesat deasemenea de
matematic| Õi informatic| Õi am participat la
numeroase concursuri cu aceste subiecte.
. 
În cele ce urmeaz| voi încerca s| v| aduc la
cunoÕtiinÛa l|muririle dorite. Dintre cele dou|
diplome primite în urma particip|rii la Olimpiada
NaÛional| de Fizic| IaÕi 2005, una a fost acordat| de
"Centrul pentru tineri capabili de performanÛ| IaÕi"
împreun| cu Ministerul EducaÛiei Õi Cercet|rii, iar cea
de-a doua, numit| "Premiul Theodor V. Ionescu", a
fost oferit| de c|tre Consiliul Facult|Ûii de Fizic| a
Universit|Ûii din BucureÕti împreun| cu Ministerul
EducaÛiei Õi Cercet|rii. Am fost de asemenea felicitat
pentru abordarea deosebit| a unui subiect din cadrul
olimpiadei. Ins|, punctajul acumulat dintre proba
teoretic| Õi cea practic| nu mi-a adus unul dintre cele
4 premii (Premiul I, II,III sau MenÛiune).Dintre cei
aproape 150 de participanÛi m-am situat în prima
treime, premiile acordându-se pân| la poziÛia 20
(existând mai multe premii I, II, III Õi menÛiuni). De
asemenea, menÛionez faptul c| am fost singurul elev
al Colegiului NaÛional "Spiru Haret" ce s-a calificat
pentru aceast| faz| în acest an. 
M-am mai calificat pentru Faza NaÛional| de Fizic| Õi
în clasa a 8-a Õi am participat Õi în clasele a IX-a Õi a
X-a la fazele pe Municipiul Bucuresti la olimpiadele
de fizic| Õi matematic|. De asemenea pentru mai
multe lamuriri v| anexez copii ale diplomelor
menÛionate. 
Cu deosebit respect, 
Cosei Iulian 

Ôi tot de la AsociaÛie...

Adunarea membrilor AsociaÛiei SH2001 prezenÛi în
România Õi prin procur| a celor absenÛi, a avut loc la
Predeal. 
AnunÛ|m cu bucurie aderarea a doi noi membri:
Constantin Cernat Õi Costin Dobrin. Profit|m de
aceast| ocazie s| le ur|m bun venit!

vxvxvxvxvxvxv
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Indicatori economici în Romania 
(Octombrie 2005)

SALARIILE
Salariul net mediu 
(aprilie 2005):     720 lei (200 iü)
CreÕterea în 12 luni: 57%
Salariul minim 
(ianuarie 2005): 310 lei (85i) 

ÔOMAJUL
Rata de Õomaj (iulie 2005): 5% ú

INFLAÚIA
Rata lunar| a inflaÛiei (iulie 2005): 1% ü
Rata inflaÛiei în luna iunie: 0,3 %
Rata inflaÛiei de la începutul anului: 5,1 %
Rata inflaÛiei în ultimele 12 luni: 9,3 %  ú

RATELE DE SCHIMB (14 Octombrie 2005)
                   1i = 3,6127 lei
              1 US$ = 3.0100 lei

INDICELE DE BURS{
BET (30 septembrie 2005): 4912 ü
BET (2 ianuarie 2005): 4600

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez|
La Roumanie au Quotidien : 
www.roumanie-quotidien.org

Ôtiri culese din revista 
La Roumanie au Quotidien 

V| anunÛ|m cu deosebit| tristeÛe c| aceasta este ultima dat|
când inser|m în revist| Õtiri culese din excelenta publicaÛie “La
Roumanie aujourd’hui”. Cei care au avut curiozitatea s| îi
viziteze pagina de web, sau chiar s| pl|teasc| costul (foarte
redus) al unui abonament vor regreta desigur încetarea
activit|Ûilor jurnalistice ale domnului René Serrière. Având în
vedere vârsta foarte înaintat| a domniei sale Õi faptul c| a
lucrat peste Õapte ani  voluntar la acest proiect n|scut exclusiv
din dragostea sa pentru România fac de înÛeles decizia (pe care
a luat-o cu o inim| foarte grea). Ceea ce este mai trist este ca în
ciuda chem|rilor lansate repetat în ultimul an, nu s-a g|sit nici
un român care s|-i preia iniÛiativa. Ca lucr|tori voluntari la
AsociaÛia Spiru Haret i-am împ|rt|Õit frustrarea Õi nu putem fi
decât însp|imântaÛi la atitudinea atât de puÛin înclinat| spre
voluntarism a concet|Ûenilor noÕtri. Ôi acum, Õtirile:

BalanÛa comercial|

În primele Õase luni ale anului în curs exporturile au crescut cu
16.6% atingând 10.53 miliarde de euro (înregistrând un maxim
absolut în valoare de 1.9 miliarde în luna martie). Articolele
cele mai cerute la export au fost cerealele (+283%), piesele
pentru avioane (+193%), combustibilii (+63%) Õi automobilele
Õi piesele de schimb (+54%). În aceiaÕi perioad|, importurile
au crescut cu 22%.

InflaÛia

În ciuda unei creÕteri de 1% înregistrate în decursul lunii iulie,
rata inflaÛiei pe ultimele 12 luni se situeaz| la 9,3% iar pe
primele 7 luni ale anului în curs la doar 5,1%. În urma acestor
rezultate spectaculoase, Banca NaÛional| a sc|zut previziunile
sale pentru rata inflaÛiei pe anul 2005 la numai 7 - 7,5%.

Top 10 Romanian Companies

În ciuda titlului, Õtirile nu ne parvin de la David Letterman ci
de la ministerul român de finanÛe. Pe primul loc se situeaz|
Electrica (întreprindere de stat) cu o cifra de afaceri în 2004 de
2.3 miliarde de euro urmat| de Petrom (filial| a grupului
austriac OMV) cifra de afaceri în 2004: 2.1 miliarde de euro Õi
Mittal Steel GalaÛi (filial| Mittal). Firma Dacia PiteÕti (filial|
Renault) intr| pentru prima oar| în Top 10 (pe locul 9). Mai
apar companiile petroliere Petromidia si Rafo Õi cele de
telecomunicaÛii ROM Telecom, Orange Õi Conex.
  
S-au simplificat condiÛiile de voiaj în spaÛiul Schengen

De la 1 octombrie românii care doresc s| c|l|toreasc|  în
spaÛiul Schengen nu mai trebuie s| prezinte la frontier| decât
titlul de transport dus-întors (sau suma de 150 de euro) Õi
evidenÛa c| dispun de 30 euro pe zi de voiaj (20 de euro pentru

excursii in fostele state socialiste). Proba se face fie printr-
un extras de cont bancar recent (ultimele 24 de ore) sau
prezentarea unei c|rÛi de credit internaÛionale.

Manifest|ri rasiste sancÛionate

În urma strig|telor de maimuÛ| cu care suporterii echipei
Steaua i-au tratat pe juc|torii de culoare ai partenerilor
irlandezi de la echipa Shelbourne într-un meci din Cupa
Campionilor, UEFA a amendat Steaua cu 16500 euro. În
urma apelului, federaÛia de resort a considerat c|
sancÛiunea iniÛial| n-a fost de ajuns Õi i-a impus echipei
noastre s|-i primeasc| pe urm|torii competitori (o echip|
norvegian|) într-un situat oraÕ la cel puÛin 250 km de cas|.
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Despre inginerul Gheorghe P|nculescu,
articol primit de la Mihai B|beanu, absolvent SH, 1960

PuÛini sunt cei care Õtiu c| simbolul Parisului, celebrul Turn Eiffel, a fost realizat dup| o tehnologie descoperit|
în România de proiectantul Õi constructorul Gustave Eiffel, care a importat-o de la noi.
Dup| ce a absolvit cursurile Politehnicii din Zürich, inginerul Gheorghe P|nculescu ajunge s| lucreze în cadrul
companiei Eiffel, la recomandarea marelui scriitor Vasile Alecsandri. 
In 1878, P|nculescu revine în Ûar| pentru a construi calea ferat| BucureÕti-Predeal. In acea perioada|, inginerul
inventeaz| un sistem de îmbinare a traverselor de cale ferat|, care avea s| revoluÛioneze construcÛiile metalice.
Astfel, datorit| metodei de montare a Õinei pe traverse în afara spaÛiului c|ii ferate, P|nculescu a reuÕit s| termine
lucrarea concesionat| în mai puÛin de un an, deÕi termenul era de aproape cinci ani. 
Impresionat de proiectul inginerului român, Gustave Eiffel se deplaseaz| special la V|lenii de Munte pentru a-l
întâlni pe P|nculescu, cel care avea s| devin| inspector general al C|ilor Ferate Române. Eiffel a vrut s| vad|
tehnologia folosit| de acesta la montarea c|ii ferate. 
In 1879, în casa unde se afl| acum Muzeul "Nicolae Iorga", francezul a fost g|zduit de P|nculescu Õi a fost
impresionat de geniul românului
Aici, Gustave Eiffel, care avea s| devin| celebru, i-a vorbit gazdei despre proiectul s|u, în|lÛarea unui turn ieÕit
din comun, la Paris, pentru ExpoziÛia universal| din 1889. Impreun| au discutat despre adaptarea tehnicii
inventate de P|nculescu la construcÛia turnului, folosind subansamble metalice confecÛionate la sol Õi asamblate
dup| aceea, pe m|sur| ce se înalÛ| lucrarea. Interesant este Õi faptul c| destinul celor doi ingineri avea s| se
încheie, în acelaÕi an, 1922.
Cunoscut în FranÛa, anonim în România. Profesorul Eugen St|nescu de la Muzeul JudeÛean de Istorie Õi
Arheologie s-a num|rat printre puÛinii cercet|tori ai acestui inedit episod. A fost special în FranÛa pentru a studia
cât de cunoscut este aportul inginerului român la ridicarea simbolului oraÕului luminii.
Studiind documentele acelor vremuri, profesorul a g|sit un studiu intitulat "Communication sur les travaux de la
tour de 300 m", datat 1887, în care celebrul inginer Alexandre Gustave Eiffel precizeaz| c| turnul care îi poart|
numele nu s-ar fi putut construi dac| nu ar fi aflat de tehnica inovatoare folosit| de inginerul român Gheorghe
P|nculescu la construcÛia tronsonului de cale ferat|
Bucuresti-Predeal.
Din p|cate, numele românului este mult mai cunoscut în FranÛa decât
în Ûara unde s-a nascut. Doar la insistenÛele profesorului St|nescu, o Õcoal| general| din V|lenii de Munte poart|
de la începutul acestui an numele inginerului 
P|nculescu.
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