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PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~ Anul V - Nr. 13 - Noiembrie 2006 ~ Spiritul SpiriÕtilor
AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Din partea AsociaÛiei...

Cred c| ne-aÛi simÛit lipsa anul acesta! Nu mi-a venit s|
cred constatând c| ultimul num|r al revistei a ap|rut
acum aproape un an! DeÕi ne luasem angajamentul s|
scoatem patru numere pe an, uite c| nu am reuÕit s| ne
Ûinem de cuvânt!
Sper|m s| fim iertaÛi!
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Evenimentele anului 2006...

AÕa cum am f|cut Õi prezentarea pe site-ul Spiru2000 în
vara aceasta, mai precis pe 16 iunie a avut loc serbarea
Õcolar|, când am înmânat premiile AsociaÛiei 2001 Spiru
Haret.
Premiantul de anul acesta a fost Matei Eugen Stoean care
a avut remarcabile rezultate la concursuri Õi olimpiade de
art| Õi istorie în perioada 2004-2006.
Au fost prezente  Õi Dana Naghi care a obÛinut premiul 3
la olimpiada de sociologie 2006 Õi Raluca Enescu
premiat| la olimpiada de ÕtiinÛe sociale 2005 cu
premiul1. 

 

Al|turi de mine la acest eveniment au participat Tatiana
Florescu, Doina Stafiescu ÚeÛcu, Tudor GrigoraÕ Õi
profesoarele Stoian Filofteia Õi Lenke Szekely.
Cuvântul de deschidere la serbare a fost rostit de 
Domul Director Pascu. 
La serbare au fost prezenÛi Õi reprezentanÛii doamnei
Haret care, ca în fiecare an au dat un premiu celui mai
bun elev la matematic| din colegiu. Anul acesta premiul
a fost acordat lui Iulian CoÕei, premiat Õi de noi în 2005
pentru rezultatele obÛinute la Olimpiada de fizic| Õi alte
concursuri de matematic| Õi fizic|.

Doamna Directoare MareÕ a fost cea care a prezentat
AsociaÛia Spiru Haret Õi a mulÛumit cu aceast| ocazie
membrilor AsociaÛiei pentru acÛiunile întreprinse. 
În acelaÕi timp a îndemnat elevii s| participe la
olimpiade Õi s| aduc| rezultate cât mai bune care s| fie
recompensate de AsociaÛie în anii viitori.
Ne al|tur|m îndemnului dânÕii Õi sper|m c| elevii vor
r|spunde cu entuziasm Õi particioarea lor le va aduce
numeroase premii.
În acelaÕi timp, ca în fiecare an, sper|m Õi anul acesta s|
auzim cât mai multe de la elevi, despre evenimente din
viaÛa lor de Õcolari, realiz|ri Õi rezultate în domeniile
artei Õi literaturii, ÕtiinÛei Õi sportului. 

Un moment la fel de pl|cut a urmat dup| serbare când
noi, cei de mai sus ne-am întâlnit la restaurantul de pe
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strada Dianei Õi cu Bruno Gheorghievici Õi Ani P|tru
CoceaÕu.

AÕa cum v| spuneam în num|rul trecut al revistei, urma
ca anul acesta s| avem o noua întâlnire, noi absolvenÛii
anului 1966. Dar se pare c| o reuniune general| nu a fost
posibil|, în schimb grupuri, grupuleÛe ne-am întâlnit cu
diferite ocazii, cum a fost Õi cea la care am participat în
iunie.

vxvxvxvxvxvxv

Din p|cate anul 2006 ne-a adus Õi veÕti mai triste cum a
fost dipariÛia domnului profesor Anton Ionescu.
Momentul l-am marcat si pe site si mulÛi dintre foÕtii elevi
au scris câteva cuvinte în memoria dânsului.
V| invit|m la www.spiru2000.ro s| citiÛi amintirile scrise
de: Nick Lerescu, Radu Breyer, Liviu Rattner, Anca
Petruc Naum, Carmen Dan V|t|manu, Livia Grama
Medilanski, Viorel Borza, Ion Berindei, Ôtefan St|nescu.

MulÛi dintre colegii noÕtrii, absolvenÛi 1964, 1965, 1966
au avut pl|cerea de a-l reîntâlni pe domnul profesor
Anton Ionescu la  reuniunile comune din anul 2000 Õi
2005. 
În anul 2000 s-a întâmplat chiar s| fie aniversarea
dânsului de 90 ani! Curând dup| acea am aflat de
participarea domnului profesor la maratonul
BucureÕtiului. L-am rev|zut din nou în vara lui 2005, la
95 ani împliniÛi!
Am fost cu toÛii impresionÛi de vitalitatea Õi spiritul veÕnic
tân|r al domnului profesor. 

vxvxvxvxvxvxv

 

Grupul de discuÛii
Nick Lerescu a avut inÛiativa organiz|rii unui grup de
discuÛii pe internet. Subiecte foarte fierbinÛi la ordinea
zilei! Cine este interesat s| participe trebuie s| se
adreseze lui Nick pentru a fi introdus pe lista de e-mail:

Nick Lerescu
ADVANTAGE TOURS INT'L INC.
9 E Gate Dr 
Glenwood, NJ 07418 - USA 
973/ 764 -5200 
1-800-262-4284 
atc@warwick.net 
www.horologytours.net
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De la Trezorierul AsociaÛiei SH2001
...o readucere aminte pentru cei  care vor s| pl|teasc|
cotizaÛia, s| devin| membrii ai AsociaÛiei sau simpli
donatori, pot trimite un cheque pl|tibil la:
AsociaÛia Spiru Haret 2001, pe adresa:
Sorin  Denis Maftei
90 Edgewood Ave, unit 116
Toronto, Ontario
M4L 3H1  -  Canada
Suma pentru membrie este 50 euro sau 60 dolari US.
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De la lume adunate...

Ôi acum ceva glume pentru descreÛirea frunÛilor,
Revista Presei RomâneÕti
  Este Târgul anual al vitelor Õi porcinelor, veniÛi cât mai
mulÛi! (Scânteia, 1967)
  Detaliu nefericit, aceast| femeie fusese deja victima
unui accident mortal cu un an înainte (Libertatea)
  Local tradiÛional Pakistanez: ......, Sarmalute, Fic|Ûei de
porc (Libertatea)
  In acea noapte fatal|, hemoroizii îl impiedicau s|
închid| ochii (Libertatea)
  Firul vieÛii victimei a fost sugrumat cu s|lb|ticie, cu
multiple lovituri de cuÛit (Libertatea)
  Avea doar o strangulaÛie superficial| la um|r ... 
  (Libertatea)
  Misterul femeii t|iate în buc|Ûi r|mâne întreg! 
  (Ev. Zilei)
  Biserica fiind în reparaÛii, victimele accidentului au
fost comemorate în sala de festivitÛ|ti a prim|riei (Ev.
Zilei)
  ToÛi purtau o cârpa la braÛ .... (Ev. Zilei)
  Cu arsuri foarte grave pe 70% din corp, ea s-a stins în
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drum spre spital (NaÛional)
  Arestarea s-a operat f|r| infuziune de sânge
(NaÛional)
  Familia mulÛumeste c|lduros celor care au luat parte la
decesul scumpei lor Elisabeta M.   (România Liber|,
decese)
  Apa oceanului Õi clima sunt foarte umede în aceast|
regiune  (România Liber|)
  Raportul poliÛiei releva c| victima s-a sinucis singur| 
(Actualitatea B|n|Ûean|)
  Spitalul judeÛean a fost dotat cu un aparat de reanimare
dupa ultimul strig|t (Monitorul de Cluj)
  Când s-a sinucis nefericita femeie ? Oare Õi-a g|sit
moartea inainte de a se arunca în apele MureÕului ?
(Monitorul de TimiÕoara)
  G|urile din lenjeria lui l|sau s| se întrevad| o familie
s|rac| (Monitorul de TimiÕoara)
  Vân|toare în Vrancea: mai puÛini cerbi, dar mai
numeroÕi (revista AGVPS)
  IÕi miÕc| coada în cadenÛ|, ca un soldat la parad|
(revista AGVPS)
  Ultimele lui cuvinte au fost o t|cere sfid|toare
(Glasul BucureÕtilor)
 
Õi altele... cu poliÛiÕti

Trei copilaÕi de poliÛiÕti, stau de vorb|...
Primul spune: - StiÛi cât de prost este taic|-miu? S-a dus
la librarie Õi a cerut cerneal| pentru clasa a patra!
- Hehe, spune al doilea, taic|-miu îi Õi mai prost... s-a dus
la magazin Õi a cerut globul Rom|niei...
Al treilea se uit| la ei Õi spune: - Asta nu-i nimic, taic|-
miu e Õi mai prost: s-a dus la shop, a trecut tejgheaua Õi a
cerut azil politic.

.. Õi cu ingineri

Dumnezeu îl trimite pe Sf. Petru s| vad| ce fac studenÛii
în sesiune. Se întoarce Sf. Petru Õi zice: P|i |ia de la
medicin| invaÛ| de rup, |ia de la drept la fel... iar |ia de la
politehnic|...|ia petrec.
Nu trece mult timp Õi iar este trimis Sf Petru. Se întoarce
Õi tot asa, |ia de la medicin| înv|Ûau de rupeau, erau
terminaÛi, |ia de la drept la fel înfipÛi în c|rÛi, la poli tot bairam.
Se mai întâmpl| faza de vreo câteva ori, în cele din urm|
Dumnezeu iar zice: Sfinte Petru ia vezi ce mai fac
studenÛii în sesiune.
Se întoarce Sf. Petru Õi d| raportul: P|i doamne |ia
de la medicin| se rup cu înv|Ûatul, |ia de la drept la
fel rup rândurile...
- Ôi politehnica? întreb| Dumnezeu
- P|i politehnica se roag|...
- Bun! Pe aÕtia îi trecem...
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InformaÛii diverse:

EURO-bugetul pe 2007

Pentru anul 2007, proiectul de buget UE propus de
Comisia European|a se ridic| la suma de 126,8 miliarde
euro. Potrivit angajamentelor europene, în 2007
România contribuie la bugetul Uniunii Europene cu 1,1
mld. euro. UE cotizeaz| pentru România cu o sum|
reprezentând 2,1% din PIB, adic| cu 0,8% din PIB mai
mult decât în anul 2006. În lei, contribuÛia României la
bugetul comunitar pe anul 2007 este de 3.977 milioane
lei noi.

Bugetul 2007 este proiectat pe liniile respect|rii
criteriilor de convergent| de la Maastricht. Deficitul
bugetar este prognozat la 2,8%, sub procentul de 3%
impus de criteriile de la Maastricht, iar nivelul datoriei
publice este estimat sub 60%. Economiile statelor
membre trebuie s| respecte câteva criterii de baz| care
s| le asigure convergenÛa, înainte de a adera la zona
Euro (înainte de a participa la etapa a treia a Uniunii
Economice Õi Monetare). Criteriile de convergenÛ| din
Tratatul de la Maastricht se refer| la Ûintele (target-uri)
în domeniul inflaÛiei, finantelor publice, ratelor dobânzii
Õi cursurilor de schimb. 

Indicatorii macroeconomici proiectaÛi pentru anul 2007:
creÕterea economic| de 6,4%, inflaÛie de 4,5%, creÕterea
numarului de salariaÛi cu 1,8% Õi creÕterea câÕtigului
salarial mediu brut cu 12,4%. Deficitul bugetar este
estimat la 2,8%, comparativ cu 2,5% din PIB cât este
prognozat pentru acest an. Produsul Intern Brut se
estimeaz| c| va creÕte cu 6,4% în principal datorit|
creÕterii volumului de activitate, îndeosebi în construcÛii
Õi servicii. 

In domeniul s|n|t|Ûii cheltuielile vor fi cu 24.8% mai
mari în 2007 faÛ| de 2006. Astfel ponderea cheltuielilor
în s|n|tate va dep|si 4% din PIB pentru prima oar| în
2007.
In domeniul înv|Û|mântului Õi cercet|rii se vor aloca
5.2% din PIB.
Pensiile vor creÕte Õi ele. Valoarea puntului de pensie va
creÕte în 2007 în dou| etape succesive, astfel încât la 1
septembrie 2007 se va ajunge la o creÕtere de 21% a
pensiei.

vxvxvxvxvxvxv
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Pentru c|l|tori...

Delta Airlines revine în România dup| opt ani de absenÛ|.
Primul zbor al companiei Delta c|tre New York va avea
loc în 6 iunie 2007 Õi va fi operat cu aparate Boeing 767-
300 ER într-un zbor f|r| escal| de zece ore jum|tate.
Capacitatea de zbor este de 214 locuri, din care 35 la
clasa Business Elite.

vxvxvxvxvxvxv

Din lumea larg|...

"Pe fundalul rugilor în|lÛate c|tre Allah de un cleric
musulman orb, dar Õi pentru a contracara ofensiva Pepsi
Õi reacÛtiile adverse din India sau din alte regiuni ale
lumii, gigantul american Coca Cola, unul dintre mult
huliÛii vectori ai globaliz|rii, Õi-a deschis o reprezentanÛ|a
Õi o fabric| de îmbuteliere a b|uturilor sale r|coritoare
tocmai în Afganistan, una dintre cele mai s|race Û|ri din
lume, unde salariul mediu anual este de doar 200 de
dolari. InvestiÛia s-a ridicat la 25 de milioane de dolari,
fabrica fiind amplasat| în complexul industrial Bagrami,
Kabul. Fabrica va produce numai b|auturi r|coritoare Õi a
fost francizat| unuia dintre cei mai bogaÛi oameni din
Afganistan, Habib Gulzar. Pentru moment nu vor fi
îmbuteliate decît b|uturile Coca Cola, Fanta Õi Sprite, în
curînd urmînd sa fie deschis| Õi o linie de îmbuteliere de
ap| mineral| Õi plat|. TotuÕi, înc| nu este clar cine va
cump|ra produsele Coca Cola într-o Ûar| unde nu exist|
economie, iar sentimentele faÛ| de modul de viaÛ|
occidental sînt în cel mai bun caz doar reci. În Afganistan,
în afar| de angajaÛii bine pl|atiÛi ai ONU Õi de militari din
forÛa internaÛional| de menÛinere a p|cii, nu prea mai
exist| oameni care s| aib| bani de cheltuit pe b|uturi
r|coritoare. Aici, venitul mediu pe an este de doar 200 de
dolari, iar o sticl| mic| de Coca Cola sau de Fanta va
costa 20 de cenÛi.
"R|mîne, aÕadar, de v|zut în ce m|sur| investiÛia se va
dovedi sau nu profitabil|, în condiÛiile în care orice
miÕcare greÕit| pe piaÛ| poate duce la pierderi Õi, implicit,
la sporirea beneficiilor companiei rivale. Acesta,
bineînÛeles, în cazul în care cele dou| companii nu vor fi
"date afar|" de pe pieÛele pe care activeaz| în prezent...
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..Õi din BucureÕti
IKEA Õi limbajul de lemn 

Firma suedez| e recunoscut| pentru c| sparge tiparele
prin mobilier simplu Õi eficient la preÛuri convenabile. 
Venirea IKEA în România (în martie) este considerat|
de arhitecÛi Õi designeri un eveniment pentru c|, dup|
cum afirm| ei, va schimba viziunea românilor asupra
costurilor de amenajare Õi va influenÛa puternic
principalii juc|tori de pe piaÛa mobilei autohtone. 
S|pt|mâna trecut| s-a anunÛat oficial c| primul magazin
din România se va deschide la începutul anului viitor la
BucureÕti, în zona comercial| B|neasa.
In acest moment, IKEA are 237 de magazine în Europa,
Asia, America Õi Australia Õi este una dintre cele mai
mari companii din lume.
MulÛi dintre noi Õtiu c| IKEA este un produc|tor suedez
de mobil| care practic| preÛuri mici. 
PuÛini Õtiu îns| c| IKEA este un adev|rat concept de
viaÛ| Õi c| preÛurile mici se datoreaz| sc|derii continue a
costurilor de producÛie, depozitare Õi transport. Mesajul
conceptului IKEA se refer| deci în primul rând la
cump|tare”. 

Magazinul din B|neasa va avea o suprafaÛ| de 26.000
mp Õi circa 7.500 de articole grupate într-un showroom
de mobil| Õi un departament de accesorii Õi decoraÛiuni.
Pe lânga acestea, va exista Õi departamentul de
autoservire, de unde clienÛii îsi vor ridica produsele
ambalate în pachete plate, compacte. 

vxvxvxvxvxvxv

Anul 2007 s| v| aduc| numai bucurii, s|n|tate Õi
împlinirea tuturor dorinÛelor!

                 LA MULTI ANI !
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