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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

ªedinþa Consiliului director al
Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Luni, 5 mai a.c., la sediul sãu din Bucureºti, a avut loc ºedinþa Consiliului director al Societãþii Naþionale Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Întâlnirea, statutar constituitã, a avut la ordinea de zi:
Precizãri privind principalele obiective ºi direcþii de acþiune ale Societãþii Naþionale Spiru Haret ºi propuneri
de înfiinþare a structurii acesteia.
Lucrãrile reuniunii au fost conduse de preºedintele societãþii, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, alãturi de care
au luat loc în prezidiu membrii Academiei Române Dan Berindei, Dumitru Radu Popescu ºi Gheorghe Zaman.
La ºedinþã au participat ºi alþi membri ai Societãþii, profesori ai Universitãþii Spiru Haret, cu atribuþii în structurile
acesteia.
Precizãrile ºi propunerile prevãzute în ordinea de zi au fost prezentate de prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele societãþii.
Cu interesante precizãri ºi propuneri au intervenit ºi cei care au rostit scurte alocuþiuni pe marginea temei aflate
la ordinea de zi: prof. univ. dr. Ion Tudosescu, prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac, prof. univ. dr. Dan Berindei, membru
al Academiei Române, Alexandru Mironov, secretar general al Societãþii, Nicolae Dan Fruntelatã, director general
al Televiziunii România de Mâine, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române,
prof. univ. dr. Ion Petrescu, prof.univ.dr. Constantin Mecu, prof. univ. dr. Olga Duþu.
Cu unanimitate de voturi, Consiliul director a adoptat Hotãrârea privind punerea în aplicare, în perioada urmãtoare,
a principalelor obiective ºi direcþii de acþiune ale Societãþii Naþionale Spiru Haret ºi înfiinþarea structurii acesteia.

HOTÃRÂREA

Precizãri privind principalele obiective ºi direcþii de
acþiune ale Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã ºi propuneri de înfiinþare a
structurii acesteia, prezentate de profesorul universitar

Consiliului director al Societãþii Naþionale
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã, adoptatã în ºedinþa din 5 mai 2008

Având în vedere scopul ºi obiectivele urmãrite
de Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, cuprinse în Actul
constitutiv al acesteia;
Pornind de la prevederile Statutului Societãþii
Naþionale Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã;
Pentru ca Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã persoanã
juridicã de drept privat, componentã a societãþii
civile  sã-ºi afirme prezenþa ºi sã-ºi facã auzit ºi
ascultat glasul;
Consiliul director, întrunit în ºedinþa din 5 mai
2008, a hotãrât:

Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele
Societãþii Naþionale Spiru Haret
Domnule academician Dan Berindei,
Domnule academician
Dumitru Radu Popescu,
Domnule profesor
Gheorghe Zaman,
Membru corespondent al
Academiei Române,
STIMAÞI COLEGI,

Dupã cum aþi luat cunoºtinþã din cuprinsul
materialelor ce v-au fost transmise, întâlnirea
noastrã de astãzi, statutar constituitã, are la ordinea
de zi:
• Precizãri privind principalele obiective ºi
direcþii de acþiune ale Societãþii Naþionale Spiru
Haret ºi propuneri de înfiinþare a structurii
acesteia.
Vã rog sã-mi daþi voie sã prezint, pe scurt, cele
mai importante obiective pe care va trebui sã le
punem în operã în perioada urmãtoare, pentru ca
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã sã trezeascã interesul întregii
societãþi româneºti, sã-ºi dovedeascã menirea ºi
utilitatea, sã contribuie efectiv la dinamizarea
societãþii civile ºi implicarea plenarã în viaþa
socialã a þãrii.
Dupã cum cunoaºteþi, Societatea Naþionalã
Spiru Haret a luat fiinþã din iniþiativa Fundaþiei
România de Mâine, a Universitãþii Spiru Haret ºi
a S.C. MassMedia România de Mâine  instituþii
social-umaniste de învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã,
persoane juridice de drept privat , propunându-ºi
sã se implice activ în procesul de optimizare a
activitãþii din domeniile educaþiei, ºtiinþei ºi
culturii  veritabili piloni ai progresului din toate
timpurile, dar mai cu seamã din zilele noastre, sã
contribuie la evoluþia în plan educaþional, ºtiinþific,
cultural a tuturor românilor, sã valorifice, în
contextul social-istoric al veacului nostru,
preþioasa moºtenire lãsatã urmaºilor de marele
cãrturar ºi reformator Spiru Haret, printr-un model
de acþiune socio-culturalã pe care l-am numit
neoharetism. Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã este o
componentã a societãþii civile, persoanã juridicã
de drept privat, fãrã scop patrimonial, structuratã
în plan teritorial-administrativ, potrivit legii.

Desigur, ceea ce ne propunem este un proiect
ambiþios, dar care poate fi înfãptuit, având în
vedere idealurile ºi valorile de la care pornim,
resursele umane ºi materiale de care dispunem,
dorinþa de participare ºi implicare a multor
categorii de oameni, conºtienþi de însemnãtatea
naþionalã ºi chiar istoricã a unor astfel de
demersuri ºi acþiuni, ce vizeazã însuºi destinul þãrii
ºi al poporului român.
Dupã cum se ºtie, la vremea sa, Spiru Haret,
marele matematician, astronom, sociolog, ctitor
al învãþãmântului românesc modern, membru al
Academiei Române din 1892, ºi-a propus, pornind
de la o atentã ºi minuþioasã cunoaºtere a stãrii
societãþii româneºti  îndeosebi a lumii satelor ,
un amplu proiect de emancipare economicã,
intelectualã ºi moralã a societãþii, de construcþie
a unei civilizaþii moderne integrale, cum sublinia
în lucrarea sa Mecanica socialã.
Acesta urma sã fie realizat prin implicarea
nemijlocitã a învãþãtorilor ºi preoþilor, apostolii
neamului, care aveau contact direct cu poporul,
dispuneau de un nivel ridicat de culturã, aveau
stabilitate, exerciþiul dãruirii ºi pe cel al iubirii
de popor.
La un veac ºi mai bine ce a trecut de la punerea
bazelor unui asemenea proiect, ne aflãm în situaþia
de a constata cã societatea româneascã se gãseºte
într-o crizã profundã, cã, deºi contextul socialistoric s-a schimbat, problemele de rezolvat sunt
încã numeroase ºi complicate.
Prin înfiinþarea Societãþii Naþionale Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã ne-am
propus sã aducem o contribuþie de substanþã la
cercetarea, cunoaºterea ºi acþiunea socialã, pe linia
valoroasei tradiþii deschise de Spiru Haret ºi
continuate, în perioada interbelicã, de Dimitrie
Gusti ºi ªcoala întemeiatã de el.
Concret, ce ne propunem?
1.a) Constituirea unei reþele naþionale de
sucursale, la nivel judeþean, municipal, orãºenesc
ºi comunal, precum ºi la nivel internaþional.
Sucursalele, ca structuri teritoriale, nu dispun de
personalitate juridicã, potrivit legii.
b) Înscrierea de membri, individuali ºi
colectivi, în Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, care îºi exprimã
liber adeziunea;
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A CICLULUI DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENÞÃ,
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c) Aprobarea cuantumului cotizaþiei de
membru al Societãþii. Propunem ca valoarea
lunarã a cotizaþiei sã fie de 1 leu.
d) Stabilirea modului de alegere ºi funcþionare
a organelor de conducere, precum ºi a atribuþiilor
acestora, ce va fi aprobatã de adunarea generalã a
Societãþii;
2. Înfiinþarea a douã Agenþii de Evaluare ºi
Asigurare a Calitãþii:
a) Agenþia de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Superior (AEACIS);
b) Agenþia de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Preuniversitar (AEACIP).
Referitor la înfiinþarea acestor agenþii, trebuie
sã fac unele precizãri.
Pânã în prezent, în România, nu existã o
agenþie de evaluare ºi asigurare a calitãþii
învãþãmântului preuniversitar ºi universitar
acreditatã, independentã de organele de stat, care
sã realizeze o evaluare obiectivã, corectã a calitãþii
învãþãmântului, în conformitate cu exigenþele
formulate la nivel naþional, european ºi
internaþional.
Dupã cum cunoaºteþi, realizarea unui
învãþãmânt de calitate este o cerinþã esenþialã a
vremurilor noastre. Fãrã învãþãmânt ºi cercetare
ºtiinþificã performante nu ne putem înscrie în
competiþia pentru reducerea decalajelor
existente, pentru o dezvoltare durabilã, pentru a
ne situa la nivelul exigenþelor pretinse de
economia ºi societatea cunoaºterii. Pregãtirea de
calitate a resurselor umane contribuie decisiv la
progresul societãþilor, iar aceasta se realizeazã
în ºcoala generalã, în liceu, în universitate. Cu
cât mai mult va creºte calitatea procesului de
învãþãmânt, cu atât vom înregistra rezultate mai
bune în toate domeniile, ce se vor resimþi pozitiv
la nivel societal.
Pentru aceasta este necesarã evaluarea
continuã a procesului de învãþãmânt, atât internã
 anteevaluarea, cât ºi externã, înfãptuitã de
organisme total independente.
În acest sens, reamintesc sublinierea
comisarului european pentru educaþie, Jan Figel:
evaluarea calitãþii actului educaþional trebuie sã
treacã din sarcina statului care o gãseºte adesea
suficientã, în gestiunea unor organisme
independente, acreditate ºi stabile, care sã
exercite acest proces foarte transparent.
Statul trebuie sã investeascã în politici care
sã conducã spre calitate, dar nu organismele
sale sã o ºi controleze. Statul trebuie însã sã
aibã experþi capabili sã analizeze indicatorii
de calitate. Atât! Restul este conflict de interese.
Aceasta este politica Comisiei pe care o
transmitem statelor membre.
În aceastã direcþie îºi propune sã acþioneze
Societatea noastrã, astfel încât cele douã
agenþii care vor funcþiona sã fie pe deplin
independente.

1. Constituirea unei reþele naþionale de
sucursale, la nivel judeþean, municipal, orãºenesc
ºi comunal. Sucursalele, ca structuri teritoriale, nu
dispun de personalitate juridicã, potrivit legii.
a) La nivel naþional teritorial, de constituirea
sucursalelor rãspund:
 Pentru regiunea Nord-Est (judeþele Bacãu,
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava, Vaslui)  prof. univ.
dr. Gheorghe Oniºoru, vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Sud-Est (judeþele Brãila,
Buzãu, Constanþa, Galaþi, Tulcea, Vrancea)  prof.
univ. dr. Olga Duþu, vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Sud (judeþele Argeº, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova, Teleorman)
 prof. univ. dr. Ion Tudosescu, vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Sud-Vest (judeþele Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea)  prof. univ. dr.
Gheorghe Bicã, vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Vest (judeþele Arad, CaraºSeverin, Hunedoara, Timiº)  prof. univ. dr. Ioan
Biriº, vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Nord-Vest (judeþele Bihor,
Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Satu-Mare,
Sãlaj)  prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac,
vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Centru (judeþele Alba,
Braºov, Covasna, Harghita, Mureº, Sibiu)  prof.
univ. dr. Ion Petrescu, vicepreºedinte;
 Pentru Regiunea Bucureºti (Municipiul
Bucureºti, judeþul Ilfov)  prof. Alexandru Mironov.
b) La nivel internaþional, în oraºele: New
York, Toronto, Madrid, Paris, Viena, Roma,
Chiºinãu ºi Tel Aviv:

c) Înscrierea de membri, individuali ºi
colectivi, în Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, care îºi exprimã
liber adeziunea;
d) Stabilirea cuantumului cotizaþiei de
membru al Societãþii: 1 leu lunar;
e) Stabilirea modului de alegere ºi funcþionare
a organelor de conducere, precum ºi a atribuþiilor
acestora, ce va fi aprobatã de adunarea generalã a
Societãþii;
2. Înfiinþarea a douã Agenþii de Evaluare ºi
Asigurare a Calitãþii:
a) Agenþia de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Superior (AEACIS).
Preºedinte: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman,
membru corespondent al Academiei Române;
Vicepreºedinte: prof. univ. dr. Mircea Coºea;
b) Agenþia de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Preuniversitar (AEACIP).
Preºedinte: prof. univ. dr. ªtefan Costea;
Vicepreºedinte: conf. univ. dr. Vasile Molan.
3. Înfiinþarea Agenþiei de Creaþie ªtiinþificã ºi
Tehnicã.
Preºedinte: ing. dr. Ion I. Basgan,
Preºedintele Fundaþiei Ion St. Basgan.
4. Înfiinþarea Agenþiei de Promovare a
Valorilor Cultural-Artistice ºi Sportive.
Preºedinte: scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã
Vicepreºedinte: prof. univ. dr. Septimiu Todea.
5. Înfiinþarea Agenþiei de Turism Ecologic ºi
Cultural.
Preºedinte: prof. univ. dr. Vasile Glãvan.
6. Transformarea sãptãmânalului Opinia
naþionalã în publicaþie a Societãþii Naþionale Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Director: prof. univ. dr. Mircea Itu,
decanul Facultãþii de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice a Universitãþii Spiru Haret.
7. Reeditarea operei lui Spiru Haret, Dimitrie
Gusti, a altor oameni de ºtiinþã ºi culturã,
încurajarea tinerelor ºi veritabilelor talente.
Acad. Dumitru Radu Popescu
Acad. Dan Berindei
Director Georgeta Mitran.

Consiliul director

al Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Acad. Ionel Haiduc
Preºedintele Academiei Române
Preºedinte de onoare al
Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã

Prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac,
vicepreºedinte

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea
Preºedintele ºi Rectorul
Universitãþii Spiru Haret
Preºedintele
Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã

Prof. univ. dr. Olga Duþu, vicepreºedinte

Acad. Dan Berindei, vicepreºedinte
Acad. Dumitru Radu Popescu,
scriitor, vicepreºedinte
Prof. univ. dr. Ion Tudosescu, vicepreºedinte

Prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru,
vicepreºedinte

Prof. univ. dr. Gheorghe Bicã, vicepreºedinte
Prof. univ. dr. Ion Petrescu, vicepreºedinte
Prof. univ. dr. Ioan Biriº, vicepreºedinte
Nicolae Dan Fruntelatã, scriitor, vicepreºedinte
Georgeta Mitran, vicepreºedinte
Prof. Alexandru Mironov, secretar general

3. Înfiinþarea Agenþiei de Creaþie ªtiinþificã ºi
Tehnicã.
4. Înfiinþarea Agenþiei de Promovare a
Valorilor Cultural-Artistice ºi Sportive.
5. Înfiinþarea Agenþiei de Turism Ecologic ºi
Cultural;
6. Transformarea sãptãmânalului Opinia
naþionalã în publicaþie a Societãþii Naþionale Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
7. Reeditarea operei lui Spiru Haret, Dimitrie
Gusti, a altor oameni de ºtiinþã ºi culturã,
încurajarea tinerelor ºi veritabilelor talente.

În timpul ºedinþei, profesorul universitar Aurelian Gh. Bondrea, împreunã cu acad.
Dan Berindei, vicepreºedinte al Academiei Române
(Continuare în pag.8)
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HOTÃRÂREA
SENATULUI UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
privind finalizarea studiilor primei promoþii
A CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ, CU DURATA DE 3 ANI,
SPECIALIZÃRILE DREPT, DIN CADRUL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET,
ADOPTATÃ ÎN ªEDINÞA DIN 13 MAI 2008

Începând cu anul de învãþãmânt 20052006, în
universitãþile din România s-a trecut la
implementarea Procesului Bologna, prin aplicarea
prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare.
Legea nr. 288/2004 reglementeazã organizarea
studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii
universitare de licenþã, studii universitare de masterat
ºi studii universitare de doctorat, potrivit
prevederilor art. 1(1).
Aceeaºi lege precizeazã cã:
Art. 4 (1) Studiile universitare de licenþã
corespund unui numãr cuprins între minimum 180
ºi maximum 240 de credite de studii transferabile,
conform Sistemului european de credite de studiu
transferabile (ECTS);
Art. 4(3) La învãþãmântul de zi, durata normalã
a studiilor universitare de licenþã este de 3-4 ani ºi
corespunde unui numãr de 60 de credite de studiu
transferabile pentru un an de studiu. Durata studiilor
de licenþã pentru învãþãmântul tehnic este de 4 ani;
Art. 4 (5) Durata studiilor pentru obþinerea
creditelor de studiu transferabile la învãþãmântul cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã se reglementeazã prin
hotãrâre a Guvernului.
Hotãrârea de Guvern nr. 1175 din 6 septembrie 2006
stabileºte:
Art. 4 Numãrul creditelor de studiu este acelaºi
pentru toate formele de învãþãmânt: zi, seral, cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã;
Art. 5 Durata ciclului de licenþã la formele de
învãþãmânt de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã este
aceeaºi;
 Art. 3(5) Drepturile conferite de diploma de licenþã
sunt aceleaºi pentru 180240 de credite de studiu
acumulate.
Universitatea Spiru Haret, instituþie de învãþãmânt
superior particular acreditatã, semnatarã a Magna
Charta Universitatum de la Bologna, a hotãrât
organizarea studiilor de licenþã, la specializarea Drept,
cu o duratã de 3 ani, respectiv un numãr de 180 de
credite de studiu transferabile, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 288/2004, legislaþiei europene
în domeniu ºi practica Facultãþilor de Drept din þãrile
Uniunii Europene ºi din SUA.

Subliniem cã specializãrile Drept din cadrul
Facultãþilor de Drept ºi Administraþie Publicã (Bucureºti,
Constanþa, Craiova, RâmnicuVâlcea) ºi Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative (Braºov) ale
Universitãþii Spiru Haret funcþioneazã legal, fiind
acreditate sau autorizate, la formele de învãþãmânt de zi,
la distanþã ºi cu frecvenþã redusã, potrivit prevederilor
Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituþiilor de
învãþãmânt superior ºi recunoaºterea diplomelor,
republicatã ºi art. 60(1) din Legea Învãþãmântului nr.
84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Totodatã, precizãm cã, în baza acestor temeiuri
legale, Hotãrârea de Guvern nr. 676/2007, care a
provocat îngrijorare ºi nesiguranþã în rândul
studenþilor, a fost suspendatã prin Sentinþa civilã
nr.1035/01.04.2008 a Curþii de Apel Bucureºti, sentinþã
postatã pe site-ul Universitãþii Spiru Haret.
Menþionãm, totodatã, cã Legea nr. 288/2004
prevede, la art. 8:
(1) Studiile universitare de masterat corespund
unui numãr de credite de studiu transferabile
cuprins, de regulã, între 90 ºi 120. Prin excepþie, în
funcþie de durata studiilor universitare de licenþã,
limita inferioarã poate fi de 60 de credite de studiu
transferabile;
(2) La învãþãmântul de zi, durata normalã a
studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani ºi
corespunde unui numãr de 60 de credite de studiu
transferabile pentru un an de studiu;
(3) Durata totalã cumulatã a ciclului I  studii
universitare de licenþã ºi a ciclului II  studii
universitare de masterat trebuie sã corespundã
obþinerii a cel puþin 300 de credite de studiu
transferabile.
În baza acestor prevederi legale, Senatul
Universitãþii Spiru Haret a decis:

masterat, cu durata de 2 ani, acumulând astfel,
în cele 2 cicluri, 300 de credite de studiu
transferabile, în deplin acord cu prevederile Legii
nr. 288/2004 ºi cu reglementãrile europene în
domeniu, asigurând compatibilitatea diplomelor
eliberate de Universitatea Spiru Haret cu cele
eliberate de universitãþile din celelalte þãri ale
Uniunii Europene.
2. Pentru absolvenþii primei promoþii a ciclului
de licenþã cu durata de 3 ani, care nu se pot prezenta
la examenul de licenþã în luna iulie a.c., se va organiza,
în mod excepþional, o sesiune de licenþã specialã la
începutul lunii septembrie 2008. Licenþiaþii vor avea,

astfel, posibilitatea de a se înscrie, în ultima decadã a
lunii septembrie 2008, ºi a continua studiile
universitare de masterat.
3. Absolvenþii anului III, care nu doresc sã
urmeze ciclul II  studii universitare de masterat,
cu durata de 2 ani  conform sistemului Bologna
(licenþãmasteratdoctorat, cu durata studiilor de
3, 2 ºi, respectiv, 3 ani) ºi practicii Facultãþilor de
Drept din statele Uniunii Europene  pot continua
ºi încheia anul IV de studii universitare de licenþã
la Universitatea Spiru Haret, în anul de învãþãmânt
20082009.

Semneazã membrii
Senatului Universitãþii Spiru Haret

1. Absolvenþii primei promoþii a ciclului de studii
universitare de licenþã, cu durata de 3 ani,
specializarea Drept  al cãror numãr se ridicã la circa
9.000  se pot prezenta la examenul de licenþã din
luna iulie 2008.
Licenþiaþii promoþiei 2008 pot continua studiile
în ciclul II de studii universitare  studii de

Medalii de aur, argint ºi bronz, la un campionat mondial, pentru
studenþi ai Facultãþii noastre de Educaþie Fizicã ºi Sport

Participarea studenþilor de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret la concursuri sportive mondiale a
cãpãtat dreptul la tradiþie, demonstrând, cu fiecare prilej, pregãtirea lor
superioarã, virtuþile lor competitive. Astfel, în perioada 23-28 aprilie
2008 a avut loc Campionatul Mondial de Gimnasticã Aerobicã rezervat
seniorilor, în localitatea ULM din GERMANIA. La aceastã ediþie au
prticipat peste 300 de sportivi din 46 de þãri ale lumii. Echipa României,
antrenatã de Maria Fumea ºi asist. univ. Claudiu Ignat Varlam, a fost
compusã din 11 gimnaºti, dintre care 4 fete ºi 7 bãieþi:
MAVRODINEANU VALENTIN, BRÎNZEA MIRCEA, ZAMFIR

MIRCEA, PORIME TOLAN PETRU,RÃILEANU FERDINAND, POPA
BOGDAN, MUJ COSMIN, NEDELCU CRISTINA, ANTONESCU
CRISTINA, MINCU CODRUÞA, HOTCA NADINA.
În concursul pe echipe România s-a clasat pe locul 1, obþinând medalia
de aur cu 8 puncte, urmatã de China cu 13 puncte ºi Franþa cu 14. A doua
medalie de aur a fost obþinutã în proba de trio  Mavrodineanu/Brînzea/
Zamfir . În palmares s-au mai adãugat, apoi, douã medalii de argint obþinute
de cuplul  Brînzea/Antonescu  ºi la individual feminin de Nedelcu Cristina.
Cea de a 5-a medalie, de aceastã datã de bronz, a fost obþinutã de cuplul
 Mavrodineanu/Nedelcu . S-au mai obþinut douã locuri, 4 prin Zamfir

Mircea la individual masculin ºi la grup  Mavrodineanu, Nedelcu,
Antonescu, Porime, Hotca, Rãileanu .
Astfel, sportivii-studenþi  MAVRODINEANU VALENTIN,
BRÎNZEA MIRCEA, NEDELCU CRISTINA  ai Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport au obþinut cele mai valoroase medalii mondiale, fiind
primiþi ºi felicitaþi de prof. univ. dr. AURELIAN GH. BONDREA,
rectorul ºi preºedintele Universitãþii Spiru Haret.
Asistent univ. Claudiu IGNAT VARLAM
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

METODOLOGIA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2008-2009
În conformitate cu prevederile Legii Învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare,
În temeiul dispoziþiilor din O.M.E.C. nr. 3315/2008 privind criteriile generale de
organizare ºi desfãºurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenþã, masterat
ºi de doctorat pentru anul 20082009,
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universitãþii Spiru Haret, Senatul Universitãþii
Spiru Haret stabileºte urmãtoarea Metodologie:
I. ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 1. Ciclul de studii universitare de licenþã se organizeazã pe domenii de studiu.
Art.2. (1) Admiterea în Universitatea Spiru Haret se organizeazã pe domenii de
studiu de licenþã.
(2) Constituirea formaþiunilor de studiu pe specializãri se face dupã exprimarea
opþiunilor de cãtre candidaþii admiºi, cu luarea în considerare a planului strategic al
universitãþii.
Art.3. Admiterea se organizeazã pe domenii de studiu, la specializãrile acreditate ºi
autorizate ale Universitãþii Spiru Haret, prevãzute în Anexã.
Art.4. Admiterea pentru anul universitar 20082009 se desfãºoarã pentru formele de
învãþãmânt zi, la distanþã ºi cu frecvenþã redusã.
La Universitatea Spiru Haret, formele de învãþãmânt la distanþã ºi cu frecvenþã
redusã sunt organizate în conformitate cu prevederile art.60 (1) din Legea Învãþãmântului
nr.84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare:
Activitatea didacticã se poate organiza în urmãtoarele forme: de zi, seral, cu frecvenþã
redusã ºi la distanþã. Formele de învãþãmânt seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã
pot fi organizate de instituþiile de învãþãmânt superior care au cursuri de zi.
Art. 5. Pentru anul de învãþãmânt 2008-2009, admiterea în ciclul de studii universitare
de licenþã se organizeazã astfel:
 în perioada maiseptembrie a.c., pentru candidaþii posesori de diplomã de
bacalaureat din promoþiile anterioare anului 2008;
 în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaþii absolvenþi de liceu ai promoþiei
2008, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinþei eliberate de liceu,
în care se precizeazã media generalã ºi notele obþinute la probele susþinute, pânã la
dobândirea diplomei de bacalaureat.
II. CANDIDAÞII LA ADMITERE
Art. 6. Pot candida la admiterea în învãþãmântul superior, în ciclul de studii
universitare de licenþã, absolvenþii de liceu cu diplomã de bacalaureat sau diplomã
echivalentã cu aceasta.

Pot candida, de asemenea, cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai Confederaþiei Elveþiene în
aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru cetãþenii români, inclusiv în ceea ce
priveºte taxele de ºcolarizare.
Art. 7. Documentele necesare înscrierii la admitere sunt urmãtoarele:
 diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta), în original (sau adeverinþã
eliberatã de liceu, în original sau copie legalizatã, pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2008);
 certificatul de naºtere, în copie (xerox);
 certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie (xerox);
 adeverinþã medicalã tip;
 copie dupã buletinul (cartea) de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;
 3 fotografii tip buletin de identitate;
 copie legalizatã dupã diploma de bacalaureat, însoþitã de adeverinþã eliberatã de
facultatea la care se aflã diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a
doua facultate);
 un dosar plic.
Art. 8. (1) Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei.
(2) Fiii de þãrani, de cadre didactice ºi de pensionari, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
 candidaþilor fii de þãrani, în baza adeverinþei eliberate de primãria comunei unde
domiciliazã pãrinþii lor, care sã ateste cã unica sursã de venit a acestora este agricultura;
 candidaþilor fii de cadre de didactice, în temeiul unei adeverinþe eliberate de ºcoala
unde funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;
 candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lunã.
(3) De asemenea, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi
de ºcolarizare pentru anul I candidaþii care au obþinut, în anul ºcolar 2007-2008, premiile
I, II, III la olimpiadele naþionale, olimpiadele ºi concursurile internaþionale, dacã solicitã
admiterea la specializãri pentru care au obþinut premiile respective.
(4) Candidaþii, absolvenþi de liceu, care au participat la Olimpiada
Naþionalã de Istorie din anul 2008 ºi se înscriu la Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi
Arhivisticã, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi de plata taxei de
ºcolarizare pentru anul I de studii.
(5) Candidaþii, absolvenþi de liceu, care au participat la Olimpiada
Naþionalã de Limba ºi Literatura Românã din anul 2008 ºi se înscriu la Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi de
plata taxei de ºcolarizare pentru anul I de studii.
Art. 9. Înscrierea ºi admiterea se desfãºoarã la sediul central al Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile facultãþilor din Bucureºti,
Constanþa, Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj ºi la Centrele
pentru învãþãmânt la distanþã ale Universitãþii Spiru Haret din þarã ºi din strãinãtate.

III. DESFÃªURAREA ªI REZULTATUL ADMITERII
Art. 10. (1) Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza rezultatelor obþinute la
examenul de bacalaureat, a fiºei-chestionar ºi a discuþiei pe care o poartã un membru al
comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte, pe marginea rãspunsurilor din fiºachestionar.
(2) Pentru domeniile/specializãrile: arhitecturã, teatru, muzicã, culturã fizicã ºi
sport, limbi ºi literaturi, relaþii internaþionale ºi studii europene, facultãþile pot include,
în structura admiterii, ºi teste de cunoºtinþe, teste de limbã, teste de aptitudini ºi
vocaþionale, probe practice etc.
(3) Fiºa-chestionar se semneazã de cadrul didactic care a realizat interviul ºi se
valideazã de conducerea facultãþii respective.
(4) Rezultatele admiterii se comunicã dupã susþinerea interviului ºi, dupã caz,
a testelor specifice specializãrilor vocaþionale.
IV. ALTE PRECIZÃRI ªI DISPOZIÞII FINALE
Art. 11 (1) Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2008-2009 sunt
urmãtoarele (LEI):

(2) Prezenta Metodologie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenþã
în anul universitar 20082009 a fost aprobatã de Biroul executiv al Universitãþii Spiru
Haret, în ºedinþa din 9 aprilie 2008, de Consiliul de administraþie al Universitãþii Spiru
Haret, în ºedinþa din 12 aprilie 2008 ºi de Senatul Universitãþii Spiru Haret, în ºedinþa
din 13 mai 2008.

FACULTÃÞILE ªI SPECIALIZÃRILE

pentru care se organizeazã admiterea la studii universitare de licenþã
în anul universitar 2008-2009
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METODOLOGIE

privind admiterea în ciclul de studii postuniversitare de masterat,
septembrie 2008
Capitolul I . PRINCIPII GENERALE
Art. 1 Organizarea ºi desfãºurarea concursului de admitere la
programele de studii postuniversitare de masterat în Universitatea
Spiru Haret au la bazã prevederile Legii Învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art.2 Universitatea Spiru Haret, acreditatã prin Legea 443/ 2002,
organizeazã în anul universitar 2008-2009 studii postuniversitare de
masterat, cu taxã, în specializãrile acreditate ale studiilor
universitare de lungã duratã.
Art. 3. Programele de studii postuniversitare de masterat urmãresc:
a) sã formeze ºi/sau sã dezvolte abilitãþi superioare de cercetare
independentã ºi de utilizare a informaþiei;
b) sã formeze capacitatea de a lucra în echipã;
c) sã stimuleze capacitatea de evaluare ºi autoevaluare;
d) sã formeze capacitatea de a concepe proiecte ºi a le derula, sã
stimuleze iniþiativa ºi spiritul antreprenorial;
e) sã contribuie la perfecþionarea activitãþii ºi însuºirea de noi
cunoºtinþe de cãtre personalul cu vechime în muncã, prin atragerea lor
în programe de formare continuã pe tot parcursul vieþii;
f) încorporeazã o importantã componentã ºtiinþificã, valorificatã sub
formã de proiecte, contracte de cercetare în echipe mixte profesorimasteranzi, articole etc;
g) prin finalizarea lor sã conducã la obþinerea a 90 de credite de
studiu transferabile, dobândite pe parcursul a trei semestre de studiu;
h) activitãþile didactice se desfãºoarã la sediile facultãþilor
organizatoare, în campus (zi) sau la distanþã (online), prin platforma de
e-learning Blackboard.
Art.4. Pentru organizarea ºi desfãºurarea admiterii la studiile
universitare de masterat se percepe o taxã de 60 LEI. Taxa de ºcolarizare
are cuantumul de 600 LEI/semestru.
Art.5 La admiterea la studii postuniversitare de masterat pot
candida numai absolvenþii cu diplomã de licenþã sau echivalentã a
studiilor universitare de lungã duratã.

Capitolul II ORGANIZAREA ªI DESFÃªURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE
Art.6 Accesul la studiile postuniversitare de masterat se realizeazã
pe baza concursului de admitere. Prin Decizie a Rectorului
Universitãþii se numeºte Comisia de admitere pentru fiecare specializare,
formatã, de regulã, din 3 membri, din care unul este numit preºedinte.
Art.7 Înscrierea candidaþilor se desfãºoarã în perioada iulie septembrie a.c., la sediile facultãþilor organizatoare de studii
postuniversitare de masterat, pentru forma de învãþãmânt zi ºi online,
precum ºi la sediile Centrelor teritoriale pentru programele de masterat
online, în cazul din urmã, responsabilitatea privind procedura înscrierii
revenind directorilor de Centre teritoriale.
Art.8 Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune la secretariatul
facultãþii organizatoare sau la centrul teritorial, un dosar care cuprinde
urmãtoarele:
 cerere tip de înscriere la admitere;
 diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare a
examenului de licenþã pentru promoþia 2008;
 diploma de bacalaureat (copie legalizatã);
 curriculum vitae;
 certificat de naºtere (copie legalizatã);
 certificat de cãsãtorie dacã este cazul(copie legalizatã);
 copie xerox a buletinului de identitate sau a cãrþii de identitate;
 adeverinþã medicalã;
 3 fotografii tip B.I..
Înscrierea la concursul de admitere la studii postuniversitare de
masterat într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care
a fost dobânditã diploma de licenþã.
Art.9 Admiterea la programele de studii postuniversitare de
masterat, zi ºi online, se realizeazã în perioada 1 - 30 septembrie 2008
ºi respectã prevederile Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea
studiilor postuniversitare de masterat al Universitãþii Spiru Haret.

Art.10 Admiterea la studiile postuniversitare de masterat constã în:
 analiza, de cãtre Comisia de admitere, a documentelor existente
în dosarul de admitere prezentat de candidat;
 participarea candidatului la un interviu, organizat la sediul
facultãþii, prin care Comisia de admitere evalueazã motivaþia opþiunii
sale pentru programul de studii de masterat, activitatea profesionalã,
ºtiinþificã ºi publicisticã desfãºuratã, informarea bibliograficã în sfera
masteratului ales ºi actualitatea acesteia, abilitãþile candidatului pentru
cercetare ºtiinþificã etc.;
 în funcþie de specificul programului de studii postuniversitare de
masterat se pot organiza teste de cunoºtinþe (pe baza unei tematici ºi
a unei bibliografii comunicate în prealabil candidaþilor), teste de limbã,
teste de aptitudini, precum ºi alte forme de testare a pregãtirii
candidatului, a disponibilitãþilor sale sau a vocaþiei pentru domeniul
respectiv de masterat.;
 fiecare facultate organizatoare de programe de studii
postuniversitare de masterat poate stabili criterii specifice de admitere.
Aceste criterii specifice vor fi aduse la cunoºtinþa candidaþilor prin
afiºare pe pagina de Internet a facultãþii.
Art. 11. Rezultatul admiterii la studiile postuniversitare de masterat
se comunicã, prin afiºare la avizier ºi pe Internet, în cel mult 24 de ore
de la încheierea acesteia. Dupã afiºarea listelor candidaþilor admiºi,
aceºtia se vor prezenta pentru a încheia contractul de studii ºi pentru a
completa fiºa de înscriere în anul universitar 2008-2009.
Art. 12 În baza rezultatelor la admitere, se efectueazã, prin Decizie
a Rectorului Universitãþii, înmatricularea masteranzilor ºi înscrierea
lor în Registrul matricol.
Art. 13 Studiile postuniversitare de masterat se desfãºoarã pe baza
unui contract de studii postuniversitare masterale încheiat între
masterand ºi Universitate. În contract sunt prevãzute drepturile ºi
obligaþiile fiecãrei pãrþi implicate în studiile postuniversitare de masterat,
astfel încât sã fie realizate cerinþele de asigurare a calitãþii.
Prezenta Metodologie a fost aprobatã de Senatul Universitãþii
Spiru Haret la data de 13 mai 2008.

PROGRAMELE DE STUDII POSTUNIVERSITARE
DE MASTERAT
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METODOLOGIE
privind admiterea în ciclul de studii universitare de masterat
(ciclul II Bologna),
septembrie 2008
Capitolul I . PRINCIPII GENERALE
Art. 1 Organizarea ºi desfãºurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat în Universitatea Spiru Haret
au la bazã prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor
universitare ºi ale Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii
Invãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, art.70 alin (3): universitãþile
acreditate, supuse periodic evaluãrii instituþionale, pot decide, prin
hotãrâre a senatului, înfiinþarea, conþinutul ºi oportunitatea programelor
de masterat, de doctorat ºi de studii postuniversitare, cuprinse în
domeniile ºtiinþifice ale universitãþii.
Art.2 Universitatea Spiru Haret, acreditatã, prin Legea 443/ 2002,
organizeazã studii universitare de masterat, în specializãrile acreditate
ale studiilor universitare de licenþã. Studiile universitare de masterat
constituie o bazã pregãtitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
Art. 3. Programele de studii universitare de masterat:
a) constituie ciclul II al studiilor universitare ºi contribuie la adâncirea
pregãtirii prin programele de studii universitare de licenþã;
b) asigurã fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenþã sau întrun domeniu apropiat, fie obþinerea de competenþe complementare în
diferite alte domenii;
c) încorporeazã o importantã componentã ºtiinþificã, valorificatã sub
formã de proiecte, contracte de cercetare în echipe mixte profesorimasteranzi, articole etc;
d) prin finalizarea lor conduc la obþinerea a 120 de credite de studiu
transferabile, dobândite pe parcursul a patru semestre de studiu;
e) activitãþile didactice se desfãºoarã la sediile facultãþilor organizatoare,
în campus (zi) sau la distanþã (online), prin platforma de e-learning
Blackboard;

Capitolul II ORGANIZAREA ªI DESFÃªURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE
Art.6 Accesul la studiile de masterat se realizeazã pe baza concursului
de admitere. Prin Decizie a Rectorului Universitãþii se numeºte Comisia
de admitere la masterat pentru fiecare specializare, formatã, de regulã,
din 3 membri, din care unul este numit preºedinte.
Art.7 Înscrierea candidaþilor se desfãºoarã în perioada iulieseptembrie a.c., la sediile facultãþilor organizatoare de programe de
masterat, pentru forma de învãþãmânt zi ºi online, precum ºi la sediile
centrelor teritoriale pentru programele de masterat online, în cazul din
urmã, responsabilitatea privind procedura înscrierii revenind directorilor
de Centre teritoriale.

Art.4. Pentru organizarea ºi desfãºurarea admiterii la studiile
universitare de masterat se percepe o taxã de 60 LEI. Taxa de ºcolarizare
are cuantumul de 600 LEI/semestru.

Art.8 Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune la secretariatul
facultãþii organizatoare a masteratului un dosar, care cuprinde urmãtoarele:
 cerere tip de înscriere la admitere;
 diploma de licenþã (în original), sau adeverinþã de promovare a
examenului de licenþã pentru promoþia 2008;
 diploma de bacalaureat (copie legalizatã);
 curriculum vitae;
 certificat de naºtere (copie legalizatã);
 certificat de cãsãtorie-dacã este cazul (copie legalizatã);
 copie xerox a buletinului de identitate sau a cãrþii de identitate;
 adeverinþã medicalã;
 3 fotografii tip buletin.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat
într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost
dobânditã diploma de licenþã.

Art.5 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, ciclul
II Bologna, pot candida absolvenþii cu diploma de licenþã ai ciclului I
de studii universitare, cu durata de 3 ani (cf. Legii 288/2004), precum ºi
absolvenþii cu diplomã de licenþã sau echivalentã ai studiilor universitare
de lungã duratã.

Art.9 Admiterea la programele de masterat zi ºi online se realizeazã
în perioada 1 - 30 septembrie 2008 ºi respectã prevederile
Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea studiilor de masterat
al Universitãþii Spiru Haret.

Art.10 Admiterea la studiile universitare de masterat constã în:
 analiza de cãtre Comisia de admitere a documentelor existente
în dosarul de admitere prezentat de candidat;
 participarea candidatului la un interviu, organizat la sediul
facultãþii, prin care Comisia de admitere evalueazã motivaþia opþiunii
sale pentru programul de studii de masterat, activitatea profesionalã,
ºtiinþificã ºi publicisticã desfãºuratã, informarea bibliograficã în afara
masteratului ºi actualitatea acesteia, abilitãþile candidatului pentru
cercetare ºtiinþificã etc.;
 în funcþie de specificul programului de masterat se pot organiza
teste de cunoºtinþe (pe baza unei tematici ºi a unei bibliografii
comunicate în prealabil candidaþilor), teste de limbã, teste de
aptitudini, precum ºi alte forme de testare a pregãtirii candidatului,
a disponibilitãþilor sale sau a vocaþiei pentru domeniul respectiv de
masterat;
 fiecare facultate organizatoare de programe de studii universitare
de masterat poate stabili criterii specifice de admitere. Aceste criterii
specifice vor fi aduse la cunoºtinþa candidaþilor prin afiºare pe pagina
de Internet a facultãþii.
Art. 11. Rezultatul admiterii la studiile de masterat se comunicã,
prin afiºare la avizier ºi pe Internet, în cel mult 24 de ore de la
încheierea acesteia. Dupã afiºarea listelor candidaþilor admiºi, aceºtia
se vor prezenta pentru a încheia contractul de studii ºi pentru a
completa fiºa de înscriere în anul universitar 2008-2009.
Art. 12 În baza rezultatelor la admitere, se efectueazã, prin Decizie
a Rectorului Universitãþii, înmatricularea masteranzilor ºi înscrierea
lor în Registrul matricol.
Art. 13 Studiile universitare de masterat se desfãºoarã pe baza unui
contract de studii universitare masterale, încheiat între masterand
ºi Universitate. În contract sunt prevãzute drepturile ºi obligaþiile
fiecãrei pãrþi implicate în studiile universitare de masterat, astfel încât
sã fie realizate cerinþele de asigurare a calitãþii.
Prezenta Metodologie a fost aprobatã de Senatul Universitãþii
Spiru Haret la data 13 mai 2008.

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(ciclul II Bologna)
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START Internship Romania 2008
Un program naþional de stagii de practicã
pentru studenþi, iniþiat de Guvernul României
La invitaþia guvernului, Universitatea Spiru Haret
participã activ la acest program

Guvernul României a iniþiat Programul naþional de stagii de practicã
pentru studenþi: START Internship România, care se adreseazã în
principal studenþilor din anii terminali III, IV ºi V ºi masteranzilor, în
scopul ca absolvenþii sã-ºi gãseascã un loc de muncã ACASÃ.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, rãspunzând invitaþiei primului 
ministru, a participat la întâlnirea acestuia cu reprezentanþii societãþilor
comerciale ºi ai instituþiilor vizate în acest program.
Studenþii anilor terminali urmeazã ca în timpul verii, respectiv 3 luni,
IULIE, AUGUST ºi SEPTEMBRIE, sã efectueze stagii de practicã 
PLÃTITE  în aproximativ 100 de companii din Bucureºti.
Pentru studenþii Universitãþii noastre, acest program reprezintã o
excepþionalã oportunitate de efectuare a stagiilor de practicã în marile
companii din Bucureºti, iar începând cu anul viitor, din întreaga þarã ºi,
astfel, sã-ºi gãseascã un loc de muncã bine plãtit în þarã.
Conducerea Universitãþii Spiru Haret a apreciat acest program ºi a luat
mãsurile necesare pentru implementarea lui.
Dl. prof.univ.dr. Alexandru Mureºan, prorector, coordoneazã
activitatea desfãºuratã la universitatea noastrã în cadrul acestui program
(sgi@spiruharet.ro). Au avut loc întâlniri cu profesori ºi alte cadre didactice
cu atribuþii în acest domeniu.
Doamna Silvia Toma, consilier la guvern, ºi domnul Mugurel
Rãdulescu, manager la Întreprinderea Coca Cola, au prezentat programul
ºi au dat explicaþiile de rigoare.
Pentru informaþii speciale, poate fi contactat Comitetul de organizare
prin secretarul responsabil, dl. Mugurel Rãdulescu, la tel. 0722-460357 ºi
www.startinternship.ro.

Oferta Programului
START Internship Romania
 700 de internship-uri de aproximativ 3 luni, pe perioada
verii, pentru studenþii în an terminal, pe baza unor obligaþii
contractuale cu angajatorii

 Intr-un internship studentul:

1. Este îndrumat de un coordonator;
2. Beneficiazã de prezentarea companiei, departamentelor
ºi cerinþelor jobului;
3. Beneficiazã de un training pe aptitudini generale ºi
tehnice;
4. Participã supervizat în proiecte specifice;
5. Primeºte un salariu de intern;
6. La sfârºit, primeºte o evaluare ºi o scrisoare de
recomandare.

Ce este un internship?
 Un internship este oportunitatea studentului de a dobândi
experienþa necesarã unei cariere încã din timpul studiilor
universitare, printr-o activitate planificatã ºi supervizatã
în cadrul unei companii.

 Internship-ul este un concept nou în România ºi se referã

la o activitate care este diferitã de un job, de practicã ºi de
voluntariat, dar vine în sprijinul lor.

 Un intern are un statut de învãþãcel într-o companie,

Beneficii
 Un start pentru viitoarea carierã a studenþilor sau proaspãt
absolvenþilor;

 Un sprijin pentru perioada de practicã universitarã, atunci
când internshipul acoperã domeniul academic în care este
pregãtit studentul;

 Este un parteneriat între Guvernul României, asociaþii

ale comunitãþii de afaceri, companii multinaþionale,
universitãþi ºi asociaþii studenþeºti, cu scopul de a lansa
programul educaþional denumit START Internship
Romania.

 Obiectivul programului este sincronizarea ofertei

având oportunitatea sã experimenteze ºi sã testeze diferite
tipuri de sarcini, printr-un program planificat de activitãþi,
de mai lungã duratã decât practica ºi care, spre deosebire
de voluntariat, este recompensat ºi financiar.

învãþãmântului universitar cu cerinþele mediului economic
românesc, prin creºterea gradului de angajabilitate a
tinerilor absolvenþi. Angajabilitatea este reprezentatã de
un set de abilitãþi ºi competenþe, ce ajutã tânãrul
absolvent sã aibã o viitoare carierã de succes.

 Internship-ul presupune o implicare mai mare a

 Programul se adreseazã, în special, studenþilor în ultimii

companiilor, o asumare a responsabilitãþii investirii în
resursa umanã încã din timpul facultãþii.

Unde vor fi internshipurile?
 In 75 de companii din România, dintre care primii înscriºi

sunt:
 Citigroup
 HP
 Coca Cola
 JTI
 Enel
 Oracle
 Ernst&Young
 Salans
 Tenaris Silcotub
 Eximbank
 Unilever
 IBM
 O mare varietate de domenii ºi departamente (tehnice,
HR, PR, Marketing) disponibile pentru a primi interni.

ani din universitãþile româneºti.

Când vor avea loc ?
 Iulie-septembrie 2008, pe timpul vacanþei de varã.
 Aproximativ 3 luni, cu posibilitatea de prelungire, în

funcþie de cerinþele particulare ale companiei sau
studentului.

Paºii urmãtori
 Extinderea programului START Internship Romania
la nivel naþional ºi continuarea ediþiei din 2008 în
fiecare an.

 Introducerea internship-ului în curricula universitarã,

 De la un intern se aºteaptã sã respecte regulamentul de

funcþionare a companiei, regulile de confidenþialitate,
eticã ºi conduitã, sã se implice în sarcinile atribuite, cu
entuziasm ºi iniþiativã.

Despre programul
START Internship Romania

Participare
 Vizitaþi site-ului www.startinternship.ro în perioada
aprilie-iunie 2008. Aici companiile ºi studenþii se
înregistreazã ºi completeazã propriile portofolii:
 CV ºi recomandãri din partea profesorilor, în cazul
studenþilor;
 detalii despre internshipurile oferite, din partea
companiilor.

astfel încât sã completeze activitatea de practicã, putând
sã o înlocuiascã, atunci când domeniul de activitate este
potrivit studiilor universitare, internshipul devenind
astfel o activitate complementarã studiilor, care sã
permitã obþinerea de credite.

 Inscrierea se poate face ºi în cadrul Internship Fair, ce
va avea loc la Romexpo, în data de 23 mai 2008;

 Dupã identificarea internship-ului potrivit, studentul intrã
în procesul de matching cu compania la care a aplicat.

 O percepþie realã asupra unui mediu de lucru;
 Dezvoltarea competenþelor generale (comunicare, lucru
în echipã etc.);

 Experienþa ce poate servi la o mai bunã adaptare la
cerinþele pieþei de muncã;

 Evaluarea abilitãþilor ºi aptitudinilor studenþilor, prin
feedbackul primit la sfârºitul internshipului.

În atenþia studenþilor Universitãþii Spiru Haret
Studenþii anilor terminali III, IV ºi VI, dupã studierea Programului ºi modalitãþii de a se înregistra on-line
la adresa www.startinternship.ro, pot participa la interviuri cu reprezentanþii companiilor, în cadrul

Târgului de stagii de practicã din 23 mai  Internship Fair 2008 de la Romexpo.
START Internship Romania 2008
www.startinternship.ro
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Studio al TVRM situat în edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24

Studio al postului de Radio România de Mâine (ªoseaua Berceni nr. 24)

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
19 mai 2008
06:00
07:00
07:30
07:58
08:00
09:50
10:10
11:58
12:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
04:30

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 80) (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Zâmbesc, deci trãiesc (r)
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 3)
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Dialog, ºtiinþã, religie. Emisiune de Carmen Fulger
Tinere talente: Arii ºi duete cu Maria Jinga,
Antonela Bârsat, Anna Mircescu.
Emisiune de Mihai Darie
Comentariul zilei.
Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 3) (r)
Apel telefonic (r)
TVRM-edicina (r)
Academica  Economia (r)
Dialog, ºtiinþã, religie (r)
Astã searã filmãm în familie (r)

MARÞI
20 mai 2008
06:00
07:10
07:20
07:58
08:00
09:50
10:00
11:58
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 81) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru (r)
Masteranzi la rampã. Realizator Dumitru Cucu (r)
Cinepanorama (r)
Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 4)
În cãutarea folk-ului pierdut. Realizator Sorin Lupaºcu
Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
Bucureºti, Bucureºti. Emisiune de Ciprian Vasilescu
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Viziuni interpretative: Laureaþi Remember Enescu.
Emisiune de Mihai Darie
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 4) (r)
TVRM-edicina (r)
Special TVRM (r)
Academica  Istoria care doare (r)
Bucureºti, Bucureºti (r)
Club adolescent (r)

MIERCURI
21 mai 2008
06:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 82) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Viaþa ca un spectacol (r)
Un rãspuns pentru fiecare. Emisiune de Simona ªerban
Top sport. Emisiune de Cristina Matei
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 5)
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Zâmbesc, deci exist. Emisiune de Viorel Popescu
Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu.
Emisiune de Sorin Petre
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 5) (r)
TVRM-edicina (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
Casã dulce româneascã (r)
Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI
22 mai 2008
06:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
05:30

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 83) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Dale carnavalului azi.
Emisiune de Viorel Popescu (r)
Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 6)
Special TVRM. Realizator Dumitru Cucu
Academica  Cãrþi ºi probleme.
Emisiune de Mihai Ungheanu
Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Soliºti, dirijori, orchestre: Orchestra Sinfonia Bucureºti
dirijor Mathias Wurtz. Emisiune de Mihai Darie
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 6) (r)
TVRM-edicina (r)
Special TVRM (r)
Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
Gazonul fierbinte (r)
Muzicoteca TVRM (r)
Mioriþa (r)

VINERI
23 mai 2008
06:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
12:00
12:30
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:30
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
05:00
05:30

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 84) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Muzicoteca pentru copii. Emisiune de Dumitru Cucu
Diplomaþia românã  Quo vadis.
Emisiune de Nicolae Mareº
Studenþi la rampã. Emisiune de Dumitru Cucu
Istoria cu învãþãturã. Emisiune de Valeriu Râpeanu
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 7)
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica  Ateneul artelor.
Realizator Mircea Micu
Prioritãþi naþionale. Emisiune de Dumitru Pelican
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Cântã-mi lãutare! Emisiune de Sorin Petre
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 7) (r)
Apel telefonic (r)
Academica  Ateneul artelor (r)
Prioritãþi naþionale (r)
Diplomaþia românã  Quo vadis (r)
Profil spiritual (r)
Muzicoteca pentru copii (r)
Cinepanorama (r)

SÂMBÃTÃ
24 mai 2008
06:00
06:30
07:20
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:50
12:00
12:57
13:00
13:30
14:00
14:30
15:58
16:00

Film serial poliþist: Comisarul (r)
Performeri în arenã (r)
Comentariul zilei (r)
Muzicoteca pentru copii (r)
Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
Teatru ºcolar. Emisiune de Dumitru Cucu
Club adolescent. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Pintilie
Promo
Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
TVRM la dispoziþia dvs
Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardeleanu
Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Promo
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu

Opinia

Fax:
444.20.91

DUMINICÃ
25 mai 2008
06:00 Haretiºtii (r)
06:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardeleanu (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
08:10 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã. Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
12:00 Dale carnavalului. Emisiune de Viorel Popescu
12:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:00 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
15:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 Film artistic românesc: Comedie fantasticã (r)
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Sport ºi performanþã. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Film artistic: Livada de mango (Filipine 2002).
Existã o legendã printre oameni care spune cã, atâta timp
cât existã o iubire nepieritoare, fructele de mango vor fi
dulci. Iar dacã iubirea este adevãratã, atunci fructele
de mango vor strãluci aidoma stelelor. Vor reuºi oare
Anton ºi prietena lui, Marian, sã readucã strãlucirea
fructelor de mango?
22:00 Contrapunct. Emisiune de George Marinescu
23:00 Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 91)
00:00 Film artistic (r)
01:30 Dor de-acasã (r)
03:30 Contrapunct (r)
04:30 Viaþa ca un spectacol (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE,
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Telefon:
444.20.85

16:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Astã searã filmãm în familie.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Film artistic românesc: Comedie fantasticã (1975).
Regia Ion Popescu-Gopo. Prezenþa pe Pãmânt a unui
extraterestru cu chip uman venit sã intre în relaþie
cu un savant ce construise o rachetã cosmicã, dar dispãrut
împreunã cu invenþia sa într-un incendiu, nu este fãrã
rezultat. În locul energiei pe care spera sã o aducã de pe
Pãmânt pe planeta sa, pentru a reîmprospãta rezervele
epuizate ale acesteia, extraterestrul va duce cu sine
experienþa umanã ºi înþelepciunea pãmântenilor, bazate
pe umor ºi fantezie. Cu: Dem Rãdulescu,
Cornel Coman
21:30 Un actor ºi rolurile sale: Adrian Pintea (III).
Emisiune de Ion Bucheru
22:00 Scena ca istorie: Teatrul Bulandra (III).
Emisiune de Violeta Screciu
23:00 Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 90)
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Astã searã filmãm în familie (r)
03:00 Scena ca istorie (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)
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ªedinþa Consiliului director al Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Din intervenþiile participanþilor la dezbateri

(Urmare din pag. 1)

Prof. univ. dr. Ion Tudosescu:

Noi am fost preveniþi de mai multã
vreme ºi vreau sã vã spun cã, în legãturã
cu aceste chestiuni, centrele noastre de
învãþãmânt la distanþã, precum ºi oameni
ai noºtri de la alte centre s-au gândit sã
organizeze activitãþi de cercetare în
lumea satelor, împreunã cu cadrele
didactice ºi preoþii din satele care fac
obiectul cercetãrii.
Eu propun ca pentru aceste activitãþi
pe care noi le iniþiem sã avem la fiecare
judeþ câte un responsabil direct, de
regulã profesori sau activiºti culturali,
pentru ca ei deja sã înceapã cercetarea
pe care ºi-au propus-o. În judeþul Argeº,
deja s-a început ºi existã manifestãri de
interes ºi chiar adeziuni din partea unor
membri ai corpului profesoral pânã la
nivelul satelor. Aceasta este o activitate
imediatã în judeþe ºi, într-un interval cât
mai scurt, vom crea centre locale.
În sate existã profesori ºi preoþi care
pot fi interesaþi de monografia satelor.
S-au produs schimbãri, ºi bune ºi rele,
ºi este bine sã le supunem cercetãrilor
noastre, potrivit principiilor lui Dimitrie
Gusti. Vom face aceste cercetãri, pentru
a vitaliza unele zone rurale.

Prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac:

Înainte de toate vreau sã remarc cã
iniþiativele ºi activitatea pe care o
începem acum beneficiazã de prezenþa
ºi participarea unor personalitãþi
deosebite, domnii academicieni Dan
Berindei, D.R. Popescu, Gheorghe
Zaman. De la tot bun început putem
spune cã este vorba de o activitate
intelectualã de mare anvergurã în
România.
Avem câteva propuneri. Avem o
reþea naþionalã pentru învãþãmântul la
distanþã, în fiecare reºedinþã de judeþ
funcþioneazã un centru ID. Toate aceste
centre sunt excepþional dotate din toate
punctele de vedere; avem personal
deosebit în aceste centre, cadre didactice
deosebite, oameni care cunosc viaþa din
judeþele respective. Avem ºi secretari
operativi la centrele ID. Eu cred cã pânã
la 1 octombrie putem sã facem
operaþionalã aceastã reþea, pânã la nivel
de comunã. Problema este rezolvabilã,
dacã vom apela ºi vom implica directorii
centrelor ID.
De asemenea, propun ca în aceeaºi
mãsurã acest eveniment sã fie intens
mediatizat, mai ales de Televiziunea
România de Mâine, pentru ca lumea sã
cunoascã ce este Societatea Naþionalã
Spiru Haret. La fel sã procedeze ºi
publicaþia noastrã, pe care sã o
rãspândim peste tot. De asemenea, sã
folosim mai bine Internetul.
Suntem în faza în care Fundaþia ºi
Universitatea construiesc o reþea de
centre de învãþãmânt în strãinãtate, în
mod deosebit în Europa. Avem deja 6
centre ID în Europa ºi unul la New York.
Cred cã este oportun sã ne adresãm ºi
celor din afarã pentru a fi incluºi în
aceastã activitate ºi sã beneficiem de
aportul acestor oameni. Vã asigur cã
Departamentul ID se va implica pentru
a face tot ce este necesar în vederea
îndeplinirii acestui obiectiv.

Academician Dan Berindei:

Vreau sã adaug doar câteva cuvinte.
Ascultându-vã, mã gândeam, cã de
multe ori zicem cât de utilã ar fi astãzi,
pentru aceastã naþiune tulburatã, trezirea
unui curent neoharetist la scarã
naþionalã. Din ce am auzit astãzi aici,
din ceea ce s-a prezentat, se pare cã
lucrul este posibil. Noi avem multe
proiecte, multe planuri ºi propuneri, dar
uneori rãmân pe hârtie. Dar de data
aceasta, însã, cred cã lucrul este posibil.
Este o ocazie deosebitã pentru cã se
creeazã cadrul, instrumentul pentru

revigorarea acestei intelectualitãþi
locale, judeþene care a rãmas ca o plantã
bãtutã de vânt. Cred acum cã se poate
gãsi un coagulant, un catalizator, pentru
ca ea sã fie trezitã, aceºti intelectuali sã
se apropie unii de alþii în efortul
constructiv de sprijinire a mersului
înainte al naþiunii noastre.
Daþi-mi voie sã spun cã eu încã mai
cred în naþiune. Desigur, peste 200-300
de ani vom putea vorbi de europenizare,
dar pânã atunci, suntem naþiuni ºi fiecare
trebuie sã lupte sã-ºi asigure unicitatea,
identitatea. Cu atât mai mult, noi suntem
datori sã rãmânem uniþi ºi sã avem
programul nostru de europenizare.
Societatea porneºte acum la drum, se va
putea face totul mai bine.
Îmi îngãdui sã vã felicit ºi sã vã urez
deplin succes. Doresc sã ne întâlnim
peste câteva luni sã facem un bilanþ realist
a ceea ce s-a realizat. Este un lucru bun
ºi te bucuri când se face aºa ceva.

Prof. Alexandru Mironov:

Ideea domnului Aurelian Bondrea
este mai mult decât beneficã într-o
perioadã când totul funcþioneazã
anapoda ºi fiecare îºi dã seama cã ar
trebui sã funcþioneze altfel.
În urmã cu câþiva ani am pornit un
proiect de asigurare a bibliotecilor
ºcolare de la sate cu principalele reviste
ºi cãrþi. Ministerul Educaþiei nu ºi-a
asumat nici o rãspundere. Fiecare dascãl
face cum crede ºi cum vrea. În anul
2004, am invitat 500 de dascãli. Am
analizat câteva tendinþe ºi sunt în relaþii
directe cu 200 de ºcoli. Sunt acolo
oameni foarte buni. La Constanþa, au
luat marele premiu de la NASA, în
fiecare an proiecteazã staþii spaþiale
orbitale marþiene. În Argeº, la Corbeni,
este o învãþãtoare care face minuni cu
copiii de acolo; au primit multe premii
internaþionale. La Jimbolia, la fel,
învãþãtorul de acolo îºi duce copiii în
excursii pentru a le lãrgi orizontul ºi se
ºtie cã o excursie face cât un an de viaþã.
Deci, eu cred cã lucrând cu asemenea
oameni, este o complementaritate, ei ne
ajutã. Desigur, Societatea Naþionalã
Spiru Haret va þine cont de legãtura
profesor, elevi ºi pãrinþi. Un mare rol îl
au pãrinþii, sunt pãrinþi care atunci când
faci bine copiilor sunt în stare sã-ºi dea
ºi haina de pe ei. Consolidarea ºi
valorificarea acestor legãturi face parte
din sarcina Societãþii noastre.
Eu cred cã aprovizionarea ºcolilor cu
reviste ºi materiale video este o treabã
pe care acum nu o face nimeni. Aceasta
trebuie sã intre în obligaþiile noastre. Sã
declanºãm o campanie în acest sens.
ªcolile pot sã se aboneze, dar sã facem
rost de fonduri, eventual apelând la
fonduri U.E. Sã intrãm în legãturã cu
cât mai multe ºcoli, cu principalele licee,
gimnazii, ºcoli speciale, sã avem cu ele
o comunicare stabilã ºi sistematicã.

Nicolae Dan Fruntelatã:

Trei lucruri referitoare la discuþiile
purtate. Primul lucru ar fi necesitatea
 legat de ceea ce spunea domnul prof.
Tudosescu  a cercetãrii stãrii de fapt
a României. Aceasta sã plece de la noi
spre bazã ºi, cred, cã s-ar putea
organiza numai cu ajutorul Facultãþii
de Sociologie. Este necesarã trimiterea
pe teren a unor echipe complexe pe
probleme naþionale, pe probleme de
culturã ºi altele. Ele pot ajuta la
soluþionarea unor situaþii, ºtiut fiind cã
în aceastã perioadã existã o disoluþie
în diferite zone.
Televiziunea România de Mâine va
transmite emisiuni, dupã efectuarea
cecetãrii de echipele acestea, poate nu
numai de la sociologie; ar trebui
formarea unor cercetãtori, a unor tineri,
cu conºtiinþã naþionalã, pentru cã este
nevoie de a acþiona pentru ca aceastã
conºtiinþã naþionalã sã nu disparã.
A doua chestiune, spuneaþi cã este
nevoie de reeditarea unor opere ale lui
Spiru Haret, Dimitrie Gusti, dar, sã
mergem mai departe, ºi a unor oameni
de culturã din diverse domenii, chiar ºi
din literaturã, pentru cã acest lucru nu
se mai face sistematic de cãtre
Ministerul Culturii, de organisme

Sediul central al Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, Bucureºti, str. Nicolae Iorga nr. 34-36; Tel. 021/650.21.12
naþionale ºi suntem bombardaþi cu tot
felul de lucrãri de valoare scãzutã.
Trebuie sã asigurãm lucrãri de valoare
ºi aceste reeditãri, lucru care se va face
prin editura noastrã, va pune la
dispoziþie o serie de lucrãri absolut
necesare pentru formarea culturii
generale ºi a conºtiinþei naþionale. Sunt
scriitori în România de azi care sunt
interziºi la reeditare sau la publicare, se
fac liste ca în anii50, când se interzicea
publicarea unor oameni ºi trebuie sã
contracarãm aceastã tendinþã pãcãtoasã.
Al treilea lucru este cel cu privire la
activitatea concertatã a revistei noastre,
a Radioului România de Mâine ºi a
Televiziunii România de Mâine. Existã
un front pe care va trebui din toamnã
sã-l dezvoltãm, vom începe sã emitem
ºi pe alte canale de televiziune ºi
pregãtim deja lansarea celui de-al doilea
post, cel consacrat activitãþii culturale.
Actualul post va avea caracter mai
general. Acest post va fi postul Societãþii
Naþionale Spiru Haret ºi va beneficia
de contribuþia unor televiziuni.

Gheorghe Zaman, membru
corespondent al Academiei Române:
În primul rând, salut iniþiativa
dumneavoastrã, domnule preºedinte, de
a înfiinþa aceastã societate care pentru
România este bine venitã ºi absolut
necesarã, având în vedere cã România
are acum un statut de þarã membrã a
Uniunii Europene ºi în acest
multiculturalism, în acest context,
dimensiunea naþionalã trebuie sã fie mai
pregnant reprezentatã. ªi, sub toate
aspectele: social, cultural, ºtiinþific,
politic etc.
Agenþia la care dumneavoastrã
m-aþi propus sã fiu preºedinte, la ora
actualã este deosebit de importantã, aº
spune, deoarece, aºa cum aþi subliniat,
aprecierea calitãþii învãþãmântului
superior nu trebuie lãsatã pe mâna unui
singur decident. La ora actualã, existã
ARACIS care funcþioneazã aºa cum
funcþioneazã, iar între ARACIS ºi alte
agenþii de evaluare poate fi o
complementaritate foarte bunã. Existã un
pact al educaþiei, învãþãmântului ºi
cercetãrii, pact elaborat de un colectiv sub
preºedinþia Preºedintelui României.
Existã, dupã opinia mea, niºte lucruri
sigur de îmbunãtãþit calitativ, din punctul
de vedere al autoritãþii ºtiinþifice pe plan
naþional ºi internaþional. În orice caz, nu
trebuie sã vedem numai aspectele
negative ale învãþãmântului românesc.
Aceastã agenþie va trebui sã
promoveze valori ºi experienþe ºi, pe un
plan mai general, coeziunea. De ce sã
avem la nivel european ºi nu avem la
nivel naþional. Din acest punct de vedere,
cred cã promovarea experienþei este unul
din obiectivele agenþiei, la modul concret
de lucru, sã aducem la cunoºtinþã ºi sã
stabilim o listã de personalitãþi ºtiinþifice
care sã facã parte din aceastã agenþie. La
universitãþile din alte þãri se scriu articole

ºi studii ISI, care sunt în mare vogã; ele
constituie un criteriu de evaluare. Poate
ne gândim sã promovãm ºi experienþa
privind aceste articole ISI, studii care sã
fie premiate.
Vã spun acest lucru, pentru cã, în
Turcia, pentru un articol publicat ISI se
plãtesc de cãtre stat 500 de euro. O sã
spunem cã este puþin, poate pentru unii
ºi foarte mult pentru alþii, dar este o
problemã care nu trebuie neglijatã.
Invitaþia este pentru toþi ca sã faceþi
parte din aceastã agenþie ºi membri vor
fi ºi profesori din universitãþi din
strãinãtate. Ne place sau nu, globalizarea
se va face ºi trebuie sã ne încadrãm în
aceastã globalizare.
Din punctul de vedere al capacitãþii
la nivel societal, sã ne gândim dacã nu ar
fi nevoie de elaborarea unei Platformeapel, Platforme-declaraþie, sau oricum
s-ar numi, în care sã aparã lucruri precise
ºi obiective la nivel naþional ºi local.
Ar fi bine sã încercãm sã discutãm
proiectele noastre financiare, pentru
a obþine fonduri de la U.E., pentru cã
este vorba de dezvoltare regionalã.
Societatea noastrã are ºi aceastã menire
de dezvoltare regionalã sau localã. Mai
putem, cu aceastã ocazie, sã desfãºurãm
o acþiune de descoperire de noi talente,
de copii talentaþi sau noi inteligenþe
româneºti, pentru cã, de fiecare datã,
când s-au ridicat noi inteligenþe
româneºti, au întâmpinat o opoziþie
maleficã. Poate vom reuºi sã schimbãm
aceastã mentalitate.

Prof. univ. dr. Ion Petrescu:

De mult am simþit nevoia localã,
regionalã a înfiinþãrii unei asemenea
societãþi. De mai mult de 15 ani, de când
lucrez în Universitatea Spiru Haret, am
reuºit chiar sã creãm, la nivelul
Braºovului, o societate a prietenilor
Fundaþiei România de Mâine. O
iniþiativã care a dat rezultate.
Vã rog, domnule preºedinte, sã
primiþi felicitãri pentru iniþiativã ºi, în
mod deosebit, pentru documentele de
organizare, pentru statutul Societãþii
Naþionale Spiru Haret, un document pe
care l-am studiat cu multã atenþie,
ne-am fixat anumite obiective la nivelul
regiunii ºi avem elementele necesare
pentru a organiza activitatea alãturi de
agenþiile propuse de dumneavoastrã.
În sensul acesta aº dori ca pe
marginea documentelor constitutive ale
Societãþii Naþionale Spiru Haret, sã ridic
câteva probleme.
Prima problemã este legatã de cultul
pentru tradiþiile româneºti. Foarte puþin
se pedaleazã pe aceastã idee, ba,
dimpotrivã, parcã suntem orientaþi spre
o atitudine de delãsare ºi nimeni nu are
curajul sã promoveze cultul tradiþiilor
româneºti. ªi, pe bunã dreptate, trebuie
sã-i reeditãm pe Spiru Haret ºi Dimitrie
Gusti. Ca unul care am lucrat în cadrul
ºcolii Gusti cred cã este foarte corectã
recomandarea ºi nu numai atât, aº socoti
cã este bine sã facem ceva mai mult
pentru respectul faþã de ºcoala

româneascã. Existã o tendinþã, ºi, pe
bunã dreptate, domnul profesor Zaman
a subliniat aceastã necesitate.
Sã gãsim o modalitate prin care
aprecierea învãþãmântului, în general, în
mod deosebit a învãþãmântului superior
românesc, sã fie pusã în evidenþã. Nu
aºa cum se procedeazã acum, când unii
îºi bazeazã concluziile pe câteva
obiective cantitative; or, în cercetare ºi
în evaluarea calitãþii învãþãmântului nu
sunt numai elemente cantitative, sunt ºi
elemente de analizã calitativã, mult mai
dificile, mult mai complexe. De aceea,
aº ruga ca, Agenþia pentru Calitatea
Învãþãmântului sã þinã seama de acest
aspect, ºi noi, pe de altã parte,
Universitatea sã stabilim care sunt
criteriile, care sunt indicatorii de
prestigiu ºi sã încercãm sã dezvoltãm,
pentru cã nu numai în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice avem rezultate
deosebite. Avem peste 170 de teme de
valoare internaþionalã cercetate în cadrul
centrelor ºi în facultãþi. Aº propune sã
lãsãm la o parte modestia ºi sã facem ca
rezultatele noastre sã fie cunoscute.
A doua idee este legatã de rolul
statului român. Ideea este ca în cadrul
statului nostru ºi administraþiei sã fie
acþiuni de naturã a pune în evidenþã ºi
rolul statului. Propunerea fãcutã de
domnul academician sã pregãtim o
Platformã-program este bine venitã, ea
sã ajungã la primul ministru care sã-ºi
spunã pãrerea ºi pe care, de asemenea,
sã o trimitem la toate ministerele
implicate în dezvoltarea culturii ºi
ºtiinþei româneºti.
Al treilea domeniu important care
rezultã din documentele noastre este cel
cu privire la interesul naþional. În
prezent, interesul naþional este undeva
în partea universalã, atât la nivelul
Preºedinþiei, cât ºi la nivelul Guvernului.
ªi atunci prezenþa acestui punct în cadrul
documentelor noastre de orientare este
deosebit de necesarã legãtura între
interesul naþional ºi valori.
Al patrulea punct este cel cu privire
la pilonii satului românesc ºi, de aici, sã
acþionãm ºi sã ajungem la tineri.
Alãturi de aceastã subliniere aº
propune ca secretarul nostru general sã
procedeze la elaborarea unor norme
metodologice manageriale pentru
transpunerea în viaþã a statutului ºi
documentelor de constituire ºi a
programului prezentat.
De asemenea, propun ca la nivelul
centrelor noastre regionale sã elaborãm
programe de activitate pentru anul 2008
ºi sã acþionãm pentru a pune bazele
activitãþii în anii urmãtori.

Prof. univ. dr. Constantin Mecu:

Dupã ce am ascultat aceste
consideraþii principiale în legãturã cu
Societatea Naþionalã Spiru Haret,
permiteþi-mi sã spun câteva cuvinte. Mã
limitez la 2-3 chestiuni concrete privind
raporturile dintre Universitate ºi
Societatea Naþionalã. Deocamdatã,
Universitatea, prin preºedintele ºi

rectorul ei, se dovedeºte a fi iniþiatorul
înfiinþãrii acestei societãþi.
Eu cred cã, în perspectivã,
Universitatea poate sã fie un element
coagulant în punerea în practicã a
societãþii ºi funcþionãrii acesteia în
domeniile pe care ºi le asumã.
Universitatea dispune de multe
cadre, ea poate sã fie promotorul în
funcþionarea societãþii în Bucureºti ºi în
judeþe. Universitatea, fiind cea mai mare
universitate din punctul de vedere al
numãrului de studenþi, are în toate
judeþele, aºa cum s-a spus, absolvenþi,
pânã în momentul de faþã avem 80.000
de absolvenþi care sunt gata sã þinã în
continuare legãtura cu universitatea.
De asemenea, avem un numãr mare,
cel mai mare numãr de studenþi din
universitãþile româneºti. Tot al patrulea
student din cei din universitãþi studiazã
la noi. Ne putem propune ca sã vorbim
cu ei, sã-i abordãm în timpul facultãþii
într-o manierã perseverentã ca sã-i
atragem la acest neoharetism prin
Societatea Naþionalã.
În fine, avem 6 institute de cercetare
ºtiinþificã, sunt în stadiul de a se legaliza,
de a respecta criteriile legale ºi cu
ajutorul lor putem sã participãm în
judeþe, acolo unde societatea va
organiza diferite manifestãri ºi acþiuni
cultural-ºtiinþifice. Þinând cont cã avem
30 de facultãþi, putem sã ne aducem o
contribuþie importantã.
Sunt convins cã în aceastã direcþie
ºi universitatea ºi societatea vor acþiona
pentru a îndeplini un scop comun, sã
suplinim unele lacune din societatea
româneascã, pãgubitoare pentru fiinþa
neamului nostru.

Prof. univ. dr. Olga Duþu:

Foarte pe scurt, cred cã este un
obiectiv extrem de interesant pe care
Universitatea Spiru Haret ºi Fundaþia
România de Mâine ºi l-au propus, în
legãturã cu Societatea Spiru Haret. La
început, aveam senzaþia cã sunt
imposibil de realizat, dar având în
vedere experienþa ºi ce s-a realizat pânã
acum, cred cã ceea ce ni s-a propus
astãzi este realizabil.
Pragmatic, aº propune ca argumentele
care le-aþi menþionat sã ne fie aduse la
cunoºtinþã cât se poate de repede, la prima
întâlnire cu directorii centrelor teritoriale
ºi decanii, Platforma pentru realizarea
obiectivelor ºi un apel care sã ajungã la
instituþiile judeþene, la inspectorate, la
consiliile corpului didactic ºi la teologie,
pentru cã trebuie sã intre în aceste
instituþii ºi în discuþii cu oamenii sã avem
asentimentul acestora.
Ca lucrãtor în inspectoratul ºcolar
pot sã spun cã oamenii pot fi mobilizaþi
atunci când au propuneri serioase în
ceea ce priveºte pãstrarea tradiþiilor
noastre.
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