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Publicaþia Asociaþiei Spiru Haret 2001

~ Anul XII - Nr. 16 - Decembrie 2013 ~ Spiritul Spiriºtilor

EDIÞIE SPECIALÃ

Asociaþia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro

Grupul Asociaþia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

PREMIANÞII ASOCIAÞIEI SPIRU HARET 2001 DE-A LUNGUL CELOR 12 ANI
DE ACTIVITATE: 2001-2013

http://www.spiru2000.ro:
http://www.spiru2000.ro:
http://groups.yahoo.com/group/membrii2001
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Anul ºcolar 2001-2002

Premii ASH RALUCA ELENA POPESCU - Premiul III la Olimpiada de Limba Englezã
 MARIUCA SIMION - Menþiune la Olimpiada de Geografie

 DIANA LEONTE - Menþiune la Olimpiada de Geografie
 VERONICA PIETREANU - Menþiune la Olimpiada de Limba Românã
 MATEI POPESCU-BARAN ºi Colectivul - Revista “Vlãstarul” Premiul 1 la       

             Concursul de Reviste ªcolare
 Anul ºcolar 2002-2003

Premii ASH VLAD MIHAI BICHIª - Premiul II la Olimpiada de Limba Italianã
CRISTIAN LUHOVSCHI - Menþiune Specialã la Olimpiada de Chimie
DANIEL GHEORGHE - Menþiune la Olimpiada de Istorie

Anul ºcolar 2003-2004
Premii ASH IRINA FANACA - Premiul III la Olimpiada de Limba Englezã

DANIEL GHEORGHE - premiul III la Olimpiada de Istorie
CRISTIAN LUHOVSCHI - Menþiune la Olimpiada de Chimie
IULIA IONESCU - Menþiune la Olimpiada de Geografie

Anul ºcolar 2004-2005
Premii ASH RALUCA-ILEANA ENESCU - Premiul I la Olimpiada de ªtiinþe

SILIVA DUMITRAªCU - Premiul III la Olimpiada de Limba Italianã
VLAD MIHAI BICHIª - Menþiune la Olimpiada de Limba Italianã
TEODORA POPESCU-SUSTREANU - Menþiune la Olimpiada de Limba
Spaniolã.

Premiu Special IULIAN COªEI - Premiu special la Olimpiada de Fizicã .
Anul ºcolar 2005-2006

Premiu ASH MATEI EUGEN STOEAN - Premiu acordat pentru numeroasele premii                
obþinute la Concursuri ºi Olimpiade de artã “SpirArt” ºi istorie.

Premiu special DANA NAGHI - Premiul III obþinut la Olimpiada de Sociologie.
Anul ºcolar 2006-2007

Premiu ASH RALUCA-ILEANA ENESCU - Premiul I la Olimpiada Naþionalã de Sociologie
Anul ºcolar 2007-2008

Premiu ASH OCTAVIA MARIA PETRU - Premiu Special la Olimpiada Naþionalã de Limba
Germanã.

Anul ºcolar 2008-2009
Premiu ASH CLAUDIA CHIRIÞÃ - Premiu acordat pentru rezultatele obþinute la 

Concursuri ºi Olimpiade de artã ºi literaturã precum ºi pentru crearea
paginii de web dedicatã colegiului Spiru Haret

Anul ºcolar 2010-2011
Premiu ASH MARIA VASILESCU - Premiu acordat pentru obþinerea titlului de Campioanã

Naþionalã de ªah la categoria de vârstã 18 ani
Premiu Special IONUÞ GABROVEANU - Premiu Special “Cristian Floru” din partea Asociaþiei

pentru Premiul I la Olimpiada pe Municipiu Bucureºti la Limba Englezã
Anul ºcolar 2012-2013

Premiu ASH MIHAI MIHNEA LUCIAN - Premiul III obþinut la Olimpiada Naþionalã de
Limba Germanã Modernã ºi Premiul I pe Sector obþinut la Olimpiada de
Informaticã

Premiu Special IONESCU ILINCA SIMONA - Premiu Special “Tatiana Florescu” din partea
Asociaþiei pentru Premiul I la Concursul Cangurul Lingvistic proba naþionalã de
baraj ºi Premiul Special probe orale la Olimpiada de Englezã
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În acest an Colegiul Naþional Spiru Haret sãrbãtoreºte 100 de ani de la înfiinþare, iar ASH
2001 împlineºte 12 ani de existenþã. În toþi aceºti ani Asociaþia a înmânat elevilor cu
rezultate academice excepþionale numeroase premii. 
Vã prezentãm în câteva cuvinte istoricul Asociaþiei noastre:

Ideia Asociaþiei a apãrut între foºti absolvenþi ai liceului, cu ocazia reuniunii comune organizate la Bucureºti în

vara anului 2000 de promoþiile ‘65 ºi ’66. O absolventã a promoþiei ’66 a propus formarea unei Asociaþii

permanente care sã încurajeze elevii Colegiului de astãzi în atingerea excelenþei academice.  

Discuþiile ºi pregãtirea documentelor de înfiinþare, stabilirea modului de participare, strângere a fondurilor ºi

distribuire a premiilor, au fost concretizate la sfârºitul anului 2001 prin constituirea Asociaþiei Spiru Haret

2001, ai cãrei membri fondatori locuiau în nu mai puþin de opt þãri. Asociaþia are sediul pe Internet ºi îºi face

publice documentele ºi activitãþile prin pagina de WEB: www.spiru2000.ro ºi pagina de grup a membrilor:

http://ca.groups.yahoo.com/group/membrii2001/, deschise tuturor celor interesaþi.

În fiecare an, Asociaþia solicitã Colegiului Spiru Haret ºi elevilor sãi propunerile pentru Premiul Anual ASH

2001. Elevii interesaþi prezintã un portofoliu care include pe lângã rezultatul academic excepþional 

specific anului ºi alte procupãri ºi interese care contribuie la descrierea candidatului. Profesori ai candidaþilor

transmit de asemenea caracterizãrilor lor. Consiliul Asociaþiei alege pentru premiere cazul care corespunde cel

mai bine criteriilor noastre. Înmânarea premiului are loc în cadrul festivitãþii de sfârºit de an ºcolar. În afara

anului ºcolar 2009-2010, când nu am avut candidaþi, ASH 2001 a avut de fiecare datã unul sau mai mulþi

premiaþi.

Stabilirea valorii premiilor se face be baza unei grile ajustate periodic în funcþie de valoarea rezultatului

academic recompensat, salariul mediu din România ºi capacitatea financiarã a Asociaþiei. Periodic, Asociaþia a

acordat în afara premiului anual obiºnuit premii extraordinare pentru rezultate deosebite sau în amintirea unor

membri care ne-au pãrãsit. Deºi Asociaþia a avut disponibile premii pentru fiecare an de la data înfiinþãrii, s-a

întâmplat ca uneori sã nu avem candidaþi potriviþi. 

Asociaþia Spiru Haret 2001 este deschisã tuturor doritorilor ºi sprijinitorilor. Absolvenþii Colegiului Spiru

Haret sunt încurajaþi cãlduros sã se înscrie ºi sã participe la activitãþi pentru a asigura perpetuarea acestei

organizaþii. Legãtura cât mai strânsã între Asociaþie ºi Colegiu este unul dintre þelurile noastre majore. Cãutãm

înþelegerea cât mai bunã a dorinþelor ºi nevoilor Colegiului ºi integrarea Asociaþiei în programul sãu de

încurajare a excelenþei academice a elevilor. 

   vxvxvxvxvxvxvvxvxvxvxvxvxv

http://www.Spiru2000.ro
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CENTENARUL COLEGIULUI SPIRU HARET 1913-2013

    

        
Liceul Spiru Haret a funcþionat în clãdirea care a fost demolatã în
anii ‘60 ºi a cãrei imagine la demolare v-o prezentãm alãturat;
generaþia noastrã (1966) a avut ºansa sã mai prindã clãdirea veche 
în care la acea vreme se þineau orele de atelier.  

Aºa arãta liceul când am fãcut ultimele poze pe treptele 
de la intrare înainte de a-l pãrãsi în clasa XI-a cu mulþi ani
înainte, mai exact 1966! 

,

   

Curând dupa demolarea vechii clãdiri a fost construit corpul de clãdire dinspre strada Italianã ºi 
foarte recent renovarea completã a tuturor clãdirilor ºi a curþii interioare a fost terminatã! 

În încheiere pentru cã aproape a trecut anul ºi suntem în preajma sãrbãtorilor de iarnã, vã dorim 
        Sãrbãtori Fericite ºi tradiþionalul LA MULTI ANI !

Colectiv de redacþie: Michaela Niþã Grigoraº ºi Sorin Denis Maftei                           * Solicitãm contribuþii ºi articole. 
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     Tehnoredactare computerizatã                                                                         * Nu plãtim drepturi de autor


