Numãrul 492

Opinia
9 noiembrie 2009

4 pagini

1 leu

naþionalã
Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
Redactor-ºef: Mioara Vergu-Iordache

ªedinþa extraordinarã
a Senatului Universitãþii Spiru Haret
din 31 octombrie 2009
Senatul Universitãþii Spiru Haret, reunit în ºedinþã
extraordinarã, în data de 31 octombrie 2009, a analizat ºi a
adoptat în unanimitate un Comunicat de presã (pe care-l
publicãm) în legãturã cu Hotãrârea Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie privind Universitatea Spiru Haret.

COMUNICATUL
SENATULUI UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Senatul Universitãþii Spiru Haret a luat act de faptul cã, Senatul universitar.
în aceste zile, reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei,
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii este prezent
Cercetãrii ºi Inovãrii au difuzat, în mass-media din în procese ca intervenient, neavând calitate procesualã, ceea
România, în mod deformat ºi repetat, informaþii cu privire ce înseamnã recunoaºterea faptului cã Universitatea Spiru
la derularea litigiilor Universitãþii cu Guvernul României. Haret nu se aflã nici în subordinea, nici în coordonarea
Decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie - atât de mult Ministerului, aºa cum rezultã din Hotãrârea de Guvern
invocatã ºi comentatã - trebuie privitã în contextul sãu nr. 51/29.01.2009 privind organizarea ºi funcþionarea
adevãrat. Nicio aserþiune din partea Ministerului Educaþiei, Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, Anexa 3,
Cercetãrii ºi Inovãrii nu trebuie înþeleasã ca reprezentând publicatã în Monitorul Oficial nr. 64/03.02.2009.
rezolvarea finalã a situaþiei Universitãþii Spiru Haret.
Precizãm, ºi cu aceastã ocazie, cã Universitatea Spiru
Senatul Universitãþii Spiru Haret dezaprobã încercarea Haret a funcþionat, de la înfiinþare, în mod legal, toate
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii de a exagera specializãrile/programele de studii din structura sa fiind
importanþa deciziei recente
acreditate sau autorizate sã
a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
funcþioneze provizoriu,
De ce se încearcã, din nou, inducerea
Justiþie, privitoare la douã
potrivit legii. Formele de
confuziei ºi derutei în rândul studenþilor
Hotãrâri de Guvern (HG nr.
învãþãmânt cu frecvenþã
676/2007 ºi HG 635/2008), ºi absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret? redusã ºi la distanþã au fost
care erau abrogate de cãtre
organizate, prin decizii ale
Guvernul României prin alte trei Hotãrâri de Guvern emise Senatului universitar, în conformitate cu prevederile art.60
în anul 2009. De ce se încearcã, din nou, inducerea confuziei alin.1 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
ºi derutei în rândul studenþilor ºi absolvenþilor Universitãþii în vigoare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care
Spiru Haret?
statueazã, ca singurã condiþie, existenþa formei de
Subliniem, în acest context, cã HG nr.749/2009 ºi HG învãþãmânt de zi, condiþie îndeplinitã integral de
nr.943/2009 au fost deja suspendate pânã la soluþionarea Universitatea Spiru Haret.
irevocabilã, prin decizia pronunþatã de Curtea de Apel
Menþionãm ºi faptul cã admiterea la Universitatea Spiru
Bucureºti în data de 28 octombrie a.c.
Haret, în perioada 2005-2009, s-a desfãºurat în deplinã legalitate,
Ca urmare, disputa care opune Universitatea Spiru Haret cu respectarea strictã a dispoziþiilor Legii învãþãmântului, a Legii
ºi Guvernul României continuã, fãrã ca decizia Înaltei Curþi nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare ºi ale
de Casaþie ºi Justiþie sã aibã vreo implicaþie asupra celorlalte Ordinelor emise ºi semnate, succesiv, de titularii Ministerului
procese în derulare. Mãsurile dispuse de instanþa supremã Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii.
vizeazã Hotãrâri de Guvern rãmase fãrã obiect, fiind abroSenatul Universitãþii Spiru Haret reafirmã faptul cã va
gate prin alte Hotãrâri de Guvern .
acþiona, ºi în continuare, pentru apãrarea drepturilor sale
Subliniem cã Universitatea Spiru Haret a fost înfiinþatã numai în faþa instanþelor de judecatã, singurele în mãsurã
ca instituþie de învãþãmânt superior în cadrul Fundaþiei sã se pronunþe asupra încãlcãrii sau nu a autonomiei ºi
România de Mâine, persoanã juridicã de drept privat, având independenþei sale, ca instituþie de învãþãmânt superior cu
la bazã proprietatea privatã, garantatã de Constituþia personalitate juridicã de drept privat, acordatã prin hotãrâre
României. Ea se bucurã de independenþã ºi autonomie, con- judecãtoreascã încã de la înfiinþare, în 1991, având la bazã
form prevederilor Constituþiei.
proprietatea privatã garantatã de Constituþie.
Aºa se explicã de ce Universitatea Spiru Haret nu este
În acelaºi timp, Senatul Universitãþii Spiru Haret invitã
în litigiu cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, ci mass-media la echidistanþã ºi profesionalism în prezentarea
cu Guvernul României, care este responsabil de modificãrile derulãrii disputei legale dintre pãrþile aflate în litigiu, având
operate în structura Universitãþii noastre, contrar în vedere dreptul Universitãþii la imagine ºi prestigiu.
prevederilor Cartei Universitãþii Spiru Haret aprobatã de
31 octombrie 2009

ÎNVÃÞÃMÂNTUL VIITORULUI ESTE ÎNVÃÞÃMÂNTUL
LA DISTANÞÃ. E-LEARNING-UL VA ÎNLOCUI TREPTAT
CAMPUSUL DIN ZILELE NOASTRE
Cuvântul preºedintelui ºi rectorului Universitãþii Spiru Haret,
profesor univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea



Universitatea Spiru Haret a investit, numai în anul universitar 2008-2009,
peste 21 milioane de dolari, în cele mai performante tehnologii americane în acest domeniu.
Stimaþi colegi,
membri ai Senatului universitar,
Dupã cum aþi luat cunoºtinþã, ordinea de
zi a ºedinþei extraordinare a Senatului
Universitãþii Spiru Haret cuprinde un singur
punct: discutarea ºi aprobarea unui
Comunicat de presã în legãturã cu Hotãrârea
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie privind
Universitatea Spiru Haret, hotãrâre care a
fost prezentatã, de cãtre reprezentanþi ai
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii, în mod tendenþios, dezinformant
ºi manipulator, fiind preluatã ºi comentatã
diferit de o parte a mass-media.
Referitor la aceastã nouã încercare a
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
de dezinformare ºi manipulare, se impune
sã luãm atitudine fermã, sã clarificãm ºi sã
prezentãm studenþilor Universitãþii Spiru
Haret, opiniei publice poziþia noastrã, a
Senatului universitar.
Doresc sã subliniez faptul cã disputa
care opune, în justiþie, Universitatea Spiru
Haret ºi Guvernul României are la bazã
interpretarea diferitã a unor noþiuni, precum:
autonomie/independenþã; public/particular/
privat; specializare (program de studii)/
forme de învãþãmânt, interpretare ce-ºi are
sorgintea în legislaþia noastrã din domeniu,
care este confuzã, incoerentã, interpretabilã.
Precizez ºi faptul cã în aceastã controversã,
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
nu are calitate procesualã, fapt constatat,
repetat, de instanþele de judecatã.
Dupã cum cunoaºteþi, în general,
instituþiile sunt publice ºi private/
particulare. Cele publice sunt de stat, privesc
întregul popor, sunt puse la dispoziþia
tuturor. Învãþãmântul public, de stat, este
organizat ºi controlat de stat. La nivelul
învãþãmântului superior de stat, public,
instituþiile se bucurã de autonomie.
În schimb, instituþiile private/particulare
sunt create de particulari, nu aparþin statului,
având la bazã proprietatea privatã, garantatã
de Constituþie. Bizuindu-se pe puterile
proprii, pe iniþiativa privatã, nedepinzând
de stat, instituþiile particulare/private sunt
independente. Unele pot fi de utilitate
publicã, adicã pot aduce servicii sau pot fi
puse la dispoziþia tuturor.
Cu alte cuvinte, instituþiile publice sunt
de stat ºi au autonomie, dar nu
independenþã, iar cele particulare,
neaparþinând statului, au independenþã ºi nu
autonomie.
Ca instituþie de învãþãmânt superior,
persoanã juridicã de drept privat, statuatã
prin hotãrâre judecãtoreascã, definitivã ºi

irevocabilã, încã de la înfiinþare, în anul
1991, având la bazã proprietatea privatã,
garantatã de Constituþia României,
Universitatea Spiru Haret are independenþã
deplinã, totalã, ca toate instituþiile cu
personalitate juridicã de drept privat din
România. Acest lucru este atestat, sub aspect
normativ, ºi de faptul cã Universitatea Spiru
Haret, la fel ca ºi toate celelalte universitãþi
particulare, nu se regãseºte în Anexa nr 3 la
Hotãrârea de Guvern privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii nr. 51/29.01.2009,
publicatã în Monitorul Oficial al României
nr. 64/03.02.2009, care cuprinde lista
instituþiilor ºi unitãþilor aflate în subordinea
sau coordonarea Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii.
În acelaºi timp, potrivit Legii
învãþãmântului, aflatã în vigoare,
Universitatea Spiru Haret este definitã ca
instituþie de învãþãmânt superior liberã,
deschisã, care are ca fundament proprietatea
privatã, garantatã de Constituþie. Structurile
ºi funcþiile de conducere ale Universitãþii,
atribuþiile, modul de constituire, alte
considerente legate de statutul sãu sunt
stabilite de Carta Universitãþii, deciziile
definitive, în acest sens, revenind numai
Senatului Universitãþii. Legea prevede ºi
faptul cã poate fi înfiinþatã funcþia de
preºedinte al Universitãþii, ordonator de
credite, cu atribuþiile stabilite de Carta
Universitãþii. Patrimoniul Universitãþii este
proprietatea sa privatã, de care dispune în
mod liber.
Toate aceste prevederi legale se regãsesc
în Carta Universitãþii Spiru Haret, adoptatã
de Senat în luna septembrie 2007.
O altã chestiune asupra cãreia sunt, din
nou, nevoit sã mã opresc se referã la
confuzia, indusã voit, dintre specializare/
program de studii ºi formele de învãþãmânt,
insistând pe învãþãmântul la distanþã.
Cunoaºteþi cu toþii cã, la iniþiativa
doamnei Andronescu, Guvernul României
a adoptat O.G. nr. 10/2009, prin care se
desfiinþeazã învãþãmântul la distanþã numai
la Universitatea Spiru Haret, fãrã a se þine
seama cã acesta este o formã de învãþãmânt,
cate se organizeazã ºi funcþioneazã sau nu
doar prin hotãrâri ale Senatului universitar.
Potrivit prevederilor art. 60, alin 1 din
Legea învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, aflatã în vigoare, formele de
învãþãmânt la distanþã ºi cu frecvenþã redusã
se organizeazã de instituþiile de învãþãmânt
superior, nu se autorizeazã ºi acrediteazã.
Singura condiþie impusã de lege este ca
instituþia sã aibã forma de învãþãmânt de zi.

Mai mult, legea prevede, la alin. 3 al
articolului 60, cã diplomele obþinute de
absolvenþi au aceeaºi valoare, indiferent de
forma de învãþãmânt la care studenþii au fost
înscriºi: zi, seral, cu frecvenþã redusã sau la
distanþã. ªi este firesc sã fie aºa, întrucât
conþinutul procesului de învãþãmânt,
reflectat în planul de învãþãmânt, este
acelaºi, titularii disciplinelor de studiu sunt
aceiaºi, evaluarea pregãtirii se realizeazã în
aceleaºi modalitãþi. Cu toate acestea,
încãlcând prevederile legale, doamna fost
ministru Ecaterina Andronescu a decretat
cã diplomele emise de Universitatea Spiru
Haret sunt false, creând absolvenþilor noºtri
grave probleme la concursurile pentru
ocuparea unui loc de muncã, aducând
oameni în toatã firea în pragul disperãrii,
ignorând, cu desãvârºire, consecinþele
dramatice ale actelor sale nelegale, pentru
care va rãspunde în justiþie.
De fapt, miza întregii dispute este legatã
de învãþãmântul la distanþã, ªi, pe bunã
dreptate, viitorul învãþãmântului, în întreaga

generaþia de studenþi, cadre didactice ºi
cercetãtori va fi formatã numai din cei care
s-au nãscut în timpul în care conexiunea la
Internet ºi accesul la alte surse de
comunicare exista deja. Creºterea acceleratã
a ponderii acestei forme de învãþãmânt va
fi stimulatã ºi de cererile tinerei generaþii,
dar ºi de instituþiile care încearcã sã atragã
studenþi dispuºi sã plãteascã mai mult pentru
o pregãtire modernã, bazatã pe tehnologiile
moderne.
În Occident, mai ales în þãri ca SUA,
Canada, Marea Britanie, Germania, Spania,
Italia, Franþa, universitãþile mari au studenþi
la forma de învãþãmânt de zi din ce în ce
mai puþini. Nu din cauzã cã n-ar dori
universitãþile, cã n-ar avea condiþii, dar nu
mai sunt solicitãri. Studenþii preferã
învãþãmântul la distanþã. Au apãrut chiar
legi, ºi în Uniunea Europeanã, ºi peste
Ocean, care înfiinþeazã universitãþi numai
cu învãþãmânt la distanþã, fãrã învãþãmânt
la zi. Existã asemenea universitãþi la distanþã
în Germania, în Spania, în Italia ºi în alte

Preºedintele ºi rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian Gh.
Bondrea, participã, în perioada 20-21
noiembrie 2009, la Barcelona, la întâlnirea
celor o sutã de preºedinþi ºi rectori de
universitãþi, care au fost invitaþi pentru a
discuta viitorul învãþãmântului la distanþã.
Informaþii în pagina a 2-a
lume, este strâns legat de învãþãmântul la
distanþã.
În toamna anului trecut, când am fost la
Bologna, cu prilejul celebrãrii a 20 de ani
de la lansarea ºi semnarea Magna Charta
Universitatum, în documentele prezentate,
îndeosebi în studiul Sã inventãm
universitatea de mâine, se aprecia cã, în
secolul XXI, educaþia va cunoaºte o
dezvoltare spectaculoasã, numãrul
studenþilor va ajunge, în lume, la 600
milioane în 2040, iar învãþãmântul la
distanþã va înlocui treptat campusul din
zilele noastre, care va fi de domeniul
trecutului. Se sublinia, în acest studiu, cã
aceastã formã de învãþãmânt este în continuã
evoluþie ºi va ajunge sã domine, atunci când

þãri. Numãrul universitãþilor creºte, în
fiecare an, dar numai pentru învãþãmântul
la distanþã. Sunt universitãþi de sine
stãtãtoare pentru învãþãmânt la distanþã.
Dupã cum observaþi, tendinþa este clarã.
Învãþãmântul la distanþã este, de pe acum,
ºi cu atât mai mult în deceniile care vor veni,
învãþãmântul viitorului. Universitatea Spiru
Haret a avut intuiþia acestor evoluþii ºi s-a
pregãtit sã le facã faþã.
Însã, învãþãmântul la distanþã necesitã
utilizarea unei game largi de tehnologii
moderne: materiale de studiu tipãrite,
tehnici audio ºi video interactive,
multimedia, tele-cursuri, tehnologii de
învãþare mediate de calculator sau reþele de
calculatoare etc. Prin natura sa,

învãþãmântul la distanþã este centrat pe
nevoile studentului, fiind o formã flexibilã
de educaþie. El oferã studenþilor posibilitatea
de a opta asupra locului ºi timpului în care
sã se instruiascã, de a studia individual,
acasã sau la locul de muncã, de a desfãºura
activitãþi de învãþãmânt în grup, în centre
de studiu ID situate la distanþã faþã de
instituþia de învãþãmânt superior.
Cunoscând aceste cerinþe, Universitatea
noastrã a fãcut eforturi financiare
considerabile pentru a le satisface, creânduºi o infrastructurã proprie la nivel naþional
ºi internaþional. Taxele de ºcolarizare,
moderate, au fost pãstrate la acelaºi nivel
mai mulþi ani consecutiv.
Având acces la astfel de oportunitãþi,
numãrul studenþilor Universitãþii, înscriºi
la învãþãmântul la distanþã, a crescut întrun ritm accelerat, iar acest lucru a început
sã deranjeze, stârnind invidia multora.
Însã, se ridicã întrebarea: Câte universitãþi
româneºti, publice ºi private, au fãcut
eforturile Universitãþii Spiru Haret de a
pune la dispoziþia studenþilor tehnica ºi
tehnologiile cele mai performante: reþea
de peste 10.000 calculatoare racordate la
Internet, radioteleviziune cu caracter
educaþional ºi cultural, editurã ºi complex
tipografic digitalizat, platformã
informaticã e-learning de tip Blackboard,
sistem de videoconferinþã IP broad cast
ºi management, sistem integrat PBX de
comunicare etc.? Desigur, cunoaºteþi cã
în anul universitar 2008-2009, am fãcut
investiþii în acest domeniu, care
însumeazã peste 21 milioane dolari. ªi
sunt multe universitãþi care nu au dus lipsã
de resurse financiare, care sã fie investite
în asemenea tehnologii, dar nu au fãcut
acest lucru. Atunci, a fost mai simplu ca
fostul ministru, doamna Andronescu, sã
iniþieze campania de denigrare ºi
discreditare împotriva Universitãþii Spiru
Haret, fãrã suport probator, aducând o
gravã vãtãmare dreptului nostru la propria
imagine.
Doamna Andronescu a declarat cã la
Universitatea Spiru Haret s-a desfiinþat
învãþãmântul la distanþã Existã O.G. nr. 10/
2009, în acest sens, dar Ordonanþa este
nelegalã ºi neconstituþionalã. La fel de
neconstituþional ºi nelegal este ºi
învãþãmântul cu taxã de la universitãþile de
stat, în pofida prevederilor Constituþiei,
potrivit cãrora învãþãmântul de stat este
gratuit. Taxele încasate, în loc sã meargã
la bugetul de stat, devin taxe ilicite,
favorizând corupþia.

În continuare va trebui sã acordãm o
importanþã ºi mai mare învãþãmântului la
distanþã.
Doresc sã vã informez cã, în luna
noiembrie, are loc în Spania, la Barcelona,
Conferinþa Consiliului Internaþional pentru
Educaþie Deschisã ºi la Distanþã, la care sunt
invitaþi o sutã de preºedinþi de universitãþi
unde învãþãmântul la distanþã este
preponderent. Universitatea Spiru Haret va
fi prezentã cu o delegaþie condusã de
preºedintele sãu. Acolo se vor discuta forme
de cooperare numai între universitãþile cu
învãþãmânt la distanþã. Va fi un prilej
binevenit de a cunoaºte realizãrile celorlalþi,
de a face schimb de informaþii, de a stabili
punþi de comunicare ºi de a încheia
parteneriate. Cred cã va fi o reuniune
interesantã ºi cu consecinþe benefice pentru
participanþi.
Aºa cum am demonstrat prin investiþiile
fãcute, învãþãmântul la distanþã este mai
scump decât învãþãmântul la zi. Dacã vrem
sã fim în acord cu ceea ce se cere pe plan
internaþional, trebuie sã facem în continuare
investiþii, iar asemenea investiþii pot fi
suportate numai de marile universitãþi. De
fapt, în Europa, Universitatea Spiru Haret
este consideratã ca universitatea cea mai
mare ºi cea mai bine dotatã pentru
învãþãmântul la distanþã. De aceea ni se ºi
acordã importanþa cuvenitã. Dar, vã rog ºi
pe dumneavoastrã, membri ai Senatului, sã
aveþi grijã ºi sã þineþi seama de faptul cã
viitorul Universitãþii Spiru Haret este decis
de învãþãmântul la distanþã. Ponderea
învãþãmântului la zi se va reduce an de an,
ajungându-se, într-un viitor mai apropiat sau
mai îndepãrtat, chiar la desfiinþarea unor
universitãþi din rândul celor care au numai
forma de învãþãmânt de zi.
La noi în þarã s-a ridicat problema
necesarului de universitãþi raportat la populaþia
României. Rectorul Universitãþii Babeº Bolyai
aprecia cã, faþã de o sutã ºi ceva de universitãþi,
câte sunt în prezent în þara noastrã, nu ar fi
necesarã mai mult de o universitate la un
milion de locuitori, ceea ce ar însemna circa
douãzeci de universitãþi. ªi acolo se va ajunge.
Însã, chiar dacã numãrul universitãþilor se va
reduce, acestea vor trebui sã se adapteze
tendinþelor mondiale în privinþa
învãþãmântului la distanþã. Universitatea Spiru
Haret este pregãtitã, prin investiþiile deja
realizate sã dezvolte aceastã formã de
învãþãmânt, îndeosebi în þãrile în care lucreazã
milioane de români.
Vã mulþumesc.
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Conferinþa preºedinþilor ºi rectorilor - 20-21 noiembrie 2009
Tema reuniunii de la Barcelona este:

Calitatea în contextul crizei financiare
Profesor univ. dr. Aurelian Bondrea,
preºedinte ºi rector al Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti
ROMÂNIA
25 iunie 2009
Invitaþie la Conferinþa ICDE 2009 a preºedinþilor ºi rectorilor
20-21 noiembrie 2009, Barcelona, Spania
Stimate domnule profesor univ. dr. Aurelian Bondrea,
ICDE ºi Universitat Oberta de Catalunya (UOC) au plãcerea de a vã
invita la Conferinþa ICDE 2009 a Preºedinþilor (SCOP), care va avea loc
între 20 ºi 21 noiembrie, în Barcelona, Spania.
SCOP 2009 este o întâlnire a factorilor de decizie academici, de la
instituþiile membre ICDE pânã la organizaþiile partenere. Aceasta este o
ocazie unicã pentru rectori, preºedinþi ºi CEO din universitãþile implicate
în educaþia la distanþã din lume de a se întâlni pentru a împãrtãºi informaþii,
experienþe, de a stabili puncte importante de lucru, de a dezvolta proiecte
noi de colaborare ºi de a determina direcþii de acþiune. Întâlnirile sunt strict
confidenþiale ºi se limiteazã numai la persoanele din vârful ierarhiei
universitare.
Numãrul de participanþi se va limita la 100 de preºedinþi ºi rectori, de
reprezentanþi special invitaþi. Întâlnirile SCOP anterioare, din Shanghai
(China), Lillehammer (Norvegia) ºi Heerlen (Olanda), s-au dovedit de mare
succes. Unul dintre motive ar fi faptul cã preºedinþii ºi rectorii au avut
posibilitatea de a vorbi liber, deschis despre multe subiecte foarte delicate
în acest domeniu.
Tema pentru întâlnire este Calitatea în contextul crizei financiare.
Gazda noastrã, Universitat Oberta de Catalunya, www.uoc.edu, este o
universitate care a luat fiinþã din societatea bazatã pe cunoaºtere ºi a cãrei
misiune este de a furniza studenþilor ºi nu numai o educaþie ºi învãþare
continuã. Este recunoscutã pe plan internaþional ca o universitate de
tehnologie de avangardã.
Conferinþa se va þine în limbile englezã, spaniolã ºi catalanã, cu traducere
simultanã.
Vã aºteptãm cu nerãbdare în noiembrie, în Barcelona.
Dr. Frits Pannekoek

Preºedinte ICDE
Preºedinte Universitatea Athabasca

Dr. Imma Tubella Casadevall
Preºedinte
Universitat Oberta de Catalunya

Criza economicã ºi financiarã a adus cu ea ºi ºansa pentru o schimbare strategicã
în sistemele universitare, care trebuie sã devinã punct de referinþã pentru bunãstarea
viitoare a societãþii, având în vedere cã factorul de calitate în educaþie este cheia
pentru gãsirea unui loc de muncã ºi o sustenabilitate economicã în societatea
cunoaºterii.
Într-un climat economic critic, societatea are nevoie de iniþiative inovatoare,
decisive ºi chiar riscante care deschid noi orizonturi, fãcând accesibilã ºi mobilizând cunoaºterea pentru societate, lãrgind limitele
cunoaºterii noastre. Aceasta este misiunea sistemului academic, de agent al inovaþiei ºi al progresului economic ºi social.
Participanþii la Conferinþã sunt invitaþi sã reflecteze asupra celor patru provocãri, pe care aceastã crizã le poate impune printre
sarcinile de lucru ale unei universitãþi:  Îmbunãtãþirea calitãþii  Antreprenoriatul din zilele noastre  ªansele de angajare
ºi învãþarea continuã  Metode inovatoare pe timp de crizã.
Participanþii la Conferinþa preºedinþilor ICDE 2009 sunt invitaþi sã identifice ºi sã discute cele mai bune practici, sã analizeze
rolul lor în societate ºi sã propunã soluþii noi, creative ºi eficiente. Rezultatele aºteptate, Declaraþia SCOP 2009 va propune un
traseu pentru universitãþi, pentru ca acestea sã se pregãteascã ºi sã sprijine societatea în timpul unor astfel de crize în viitor.

Îmbunãtãþirea calitãþii

ªansele de angajare ºi învãþarea continuã

Sistemul de învãþãmânt superior trece prin schimbãri permanente ºi neprevãzute;
în consecinþã, trebuie sã rãspundã unei game largi de nevoi ºi cereri. Aceasta a
adus schimbãri chiar definiþiilor tradiþionale ale calitãþii ºi cere din partea instituþiilor
ºi programelor sã se cerceteze pe ele însele pentru a identifica ºi promova cel mai
potrivit plan de învãþãmânt, noi metode de predare ºi învãþare, diferite strategii de
dezvoltare ºi transfer al cunoºtinþelor ºi mai multe competenþe profesionale pentru
managementul instituþional ºi academic. Calitatea în învãþãmântul superior este în
mod crescând legatã de flexibilitatea ºi angajamentul ferm de transformare a
studenþilor, pentru a le uºura acestora sarcina de a schimba societatea. Ca urmare,
se considerã o componentã esenþialã a sistemului de învãþãmânt superior grija
consecventã ºi explicitã pentru calitate, asigurarea ºi permanenta ei îmbunãtãþire.

Sistemele educaþionale trebuie sã gãseascã metode noi de a rãspunde
cerinþelor unui profil neconvenþional de student, care este interesat de învãþare
la înalte cote de calitate pe tot parcursul vieþii lui profesionale. Acesta a devenit
un imperativ în contextul stringenþei economice mondiale, care le cere mai
multor persoane sã-ºi prelungeascã anii de muncã, pentru a supravieþui într-un
anume grad de confort. Tehnologiile noi de învãþare pot oferi mijloace prin
care oamenii sã-ºi îmbunãtãþeascã abilitãþile principale de învãþare continuã ºi
sã dobândeascã competenþe suplimentare, pe care le pot folosi în cazul angajãrii.
Se cere o explorare amãnunþitã a felului în care metodele de învãþare ICT/elearning pot fi integrate în programele de calitate, care le vor face accesibile
oamenilor pentru ca aceºtia sã-ºi dezvolte competenþele necesare nu numai la
angajare, ci ºi pentru integrarea lor în textura socialã ºi economicã a societãþii
de rezidenþã a acestora.

Antreprenoriatul din zilele noastre
Dezvoltarea talentului de antreprenoriat, care transformã ideile ºi cunoºtinþele
în oportunitãþi economice noi, este una dintre cele mai semnificative provocãri
pentru sistemul de educaþie.
Printre cele mai de seamã misiuni atribuite sistemelor academice de cãtre societate
este rolul crucial de a dezvolta aceste iniþiative antreprenoriale ºi abilitãþi, fiindcã
în lipsa promovãrii ºi dezvoltãrii acestui talent, este foarte dificilã excelenþa în
societatea cunoaºterii. Cercetãrile recente au dovedit relevanþa afacerilor noi pentru
evoluþia favorabilã a productivitãþii mondiale. Contribuþiile la acest rezultat o au
nu numai iniþiativele care vin de pe bãncile ºi laboratoarele facultãþilor, dar ºi din
activitãþile de intensã experienþã efectuate de cãtre antreprenorii care nu sunt la
început de drum. Societãþile noastre mai sunt martore la apariþia aºa-numitului
antreprenoriat social. Universitãþile trebuie sã fie agenþi de frunte, care promoveazã
aceºti factori noi pentru transformarea socialã ºi economicã.

Metode inovatoare pe timp de crizã
În zilele noastre, universitãþilor li se cere sã creeze cãi creative ºi pline de resurse
pentru a descifra criza financiarã ºi de a-ºi întãri baza lor economicã. Liderii acestor
instituþii sunt nevoiþi sã gândeascã într-un mod foarte creativ, neconvenþional ºi sã
redefineascã misiunile lor tradiþionale, publicul lor studenþesc (acceptaþi din þarã ºi
din afara þãrii), sã gãseascã metode de a reduce costul dezvoltãrii/îmbunãtãþirii
cursurilor (mai ales în transferul de date, care are un model industrial), sã
îmbunãtãþeascã colaborãrile din lumea academicã (atât cu alte instituþii care oferã
învãþãmânt la distanþã, cât ºi cu alte universitãþi cu cursuri în campus) ºi din cea
corporatistã, plus sã regândeascã infrastructura lor ºi operaþiunile generale. Iar
toate aceste acþiuni nu trebuie sã compromitã calitatea deosebitã, responsabilitatea
ºi atenþia acordatã nevoilor societãþii.

Editura Fundaþiei România de Mâine în noul an de învãþãmânt

Cartea universitarã  deschidere spre cunoaºtere

Înfiinþatã cu 17 ani în urmã, Editura Fundaþiei România de Mâine desfãºoarã o
susþinutã activitate pentru transpunerea în viaþã a orientãrilor novatoare ºi de largã
perspectivã ale Fundaþiei România de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret, îndreptate
spre afirmarea învãþãmântului modern, a valorilor ºtiinþei, culturii ºi artei în concordanþã
cu cerinþele Procesului Bologna, cu interesele naþionale ºi cu exigenþele dezvoltãrii
contemporane. O demonstreazã sugestiv producþia de carte a Editurii, care a cunoscut
o creºtere deosebitã, mai ales în ultimul timp. În ultimii cinci ani (2004-octombrie
2009) au apãrut circa 1.500 de titluri, însumând un tiraj de peste douã milioane de
exemplare.
În prezent, Editurii îi revin importante rãspunderi pentru desfãºurarea în cele mai
bune condiþii a noului an de învãþãmânt 2009-2010, în indisolubilã relaþie cu imperativul
ridicãrii pe o treaptã mai înaltã a procesului de pregãtire universitarã.
În centrul eforturilor sale, Editura situeazã cartea universitarã, temelie sigurã a
educaþiei ºi cercetãrii moderne, a activitãþii didactice, bazã a pregãtirii viitorilor specialiºti,

În ultimii cinci ani
(2004-octombrie
2009) au apãrut
circa 1.500 de
titluri, însumând
un tiraj de peste
douã milioane
de exemplare.

ceea ce îºi gãseºte expresia în publicarea, an de an, în mii de exemplare, a numeroase
cursuri, manuale, tratate, note de curs, a altor tipãrituri  caiete de seminar, caiete de lucrãri
practice, culegeri de probleme º.a., pentru toate specializãrile ºi ciclurile de studii universitare.
Tematica abordatã în cursurile ºi manualele editate oglindeºte probleme majore ale
evoluþiei României în etapa actualã, ale economiei de piaþã ºi integrãrii europene, statului
de drept ºi democraþiei, ale ºtiinþei, învãþãmântului ºi culturii naþionale în strânsã corelaþie
cu evoluþiile lumii contemporane, cu procesele globalizãrii.
Cãrþile apãrute ºi cele în curs de apariþie reflectã profilul ºi structura, cerinþele planurilor
de învãþãmânt ale celor 30 de facultãþi cu 50 de specializãri, printre care: Drept;
Administraþie Publicã; Marketing; Afaceri Economice Internaþionale; Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune; Matematicã; Informaticã; Management; Finanþe ºi Bãnci;
Filosofie; Studii culturale; Comunicare ºi relaþii publice; Jurnalism; Sociologie;
Psihologie; Pedagogie; Arhitecturã; Limba ºi Literatura Românã; Limbi ºi Literaturi
Strãine; Istorie; Geografie; Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene; Pedagogie muzicalã;

Artele spectacolului de teatru; Educaþie fizicã ºi sport; Kinetoterapie ºi motricitate
specialã; Medicinã veterinarã º.a.
Cadrele didactice, cercetãtorii ºtiinþifici, autori ai cursurilor ºi manualelor
universitare, ai tratatelor, monografiilor de specialitate pornesc în activitatea lor de la
convingerea cã þinuta ºtiinþificã, expunerea metodicã, sistematizarea logicã, selecþia
valoricã, noutatea în domeniu  într-un cuvânt înalta calitate a conþinutului  se
constituie în criterii de bazã ale transmiterii eficiente a cunoºtinþelor, faciliteazã drumul
studenþilor spre calificarea competitivã, spre îndeplinirea exigenþelor activitãþii de
cercetare ºtiinþificã în folosul societãþii.
Cursurile universitare ºi lucrãrile didactice ajutãtoare publicate în Editura noastrã
acoperã în proporþie de 85% disciplinele din planurile de învãþãmânt. Subliniem,
totodatã, cã manualele ºi materialele didactice ajutãtoare sunt subvenþionate de Fundaþia
România de Mâine, fiind vândute studenþilor Universitãþii Spiru Haret cu o reducere
de 30% faþã de preþurile din librãrii.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

MIERCURI  11 noiembrie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
LUNI  9 noiembrie 2009
07:00 Mânãstirile de sub munte (r)
06:00 Promo USH
07:30 Ani de liceu (r)
06:05 Agricultura ºi alimentaþia (r)
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
07:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Carmen Stoianov
Emisiune de Mircea Micu (r)
08:30 Comorile oraºului.
08:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Emisiune de Cezar Lungu
08:30 Românul, cetãþean european.
09:00 Revista presei (r)
Emisiune de Gheorghe Oniºoru
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:00 Revista presei (r)
Spiru Haret*
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 Lumea vãzutã de aproape.
Spiru Haret*
Emisiune de Neagu Udroiu
13:00 Vedetele ºi fanii lor.
14:00
TVRM-edicina.
Prof.univ.dr. Alexandru
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
Oproiu la dispoziþia dvs.
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
Spiru Haret*
14:58 Promo USH
18:30 Film documentar: Aviaþia de-a lungul
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
timpului
Spiru Haret*
18:30 Lumea cu telecomanda.
19:00 Performeri în arenã.
Realizator Diana Popescu
Emisiune de Mugur Popovici
19:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici 19:30 Generalul Cinema
19:30 Caragiale în jurnale.
20:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Florin Racoci
20:00 Apel telefonic.
21:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de George Nicolau
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:00 Academica  ªtiinþã.
22:00 Revista presei. Emisiune de George
Emisiune de Alexandru Mironov
Nicolau ºi Simona ªerban
22:00 Revista presei. Emisiune de George
22:30
Film
serial: Destine furate  Filipine,
Nicolau ºi Simona ªerban
2002 (ep.13)
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine,
23:15 Contrapunct.
2002 (ep. 11)
Emisiune de George Marinescu
23:15 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
Spiru Haret* (r)
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  10 noiembrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:00 Drumuri, drumuri, drumeþii (r)
07:30 Haretiºtii (r)
08:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
08:30 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:00 Revista presei (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Film documentar: Aviaþia de-a lungul
timpului
19:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Revista presei. Emisiune de George
Nicolau ºi Simona ªerban
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine,
2002 (ep. 12)
23:15 Calendarul literar  luna noiembrie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Din lumea cu doruri multe (r)

TVRM Cultural
LUNI  9 noiembrie 2009
06.00 Mapamond cultural (r)
06.30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07.00 La sfat cu medicul (r)
07.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.00 Academia copiilor (r)
10.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
11.00 Am venit cu drag la voi (r)
13.00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
14.00 Ecumenica (r)
15.00 Din lumea cu doruri multe (r)
16.00 Cronica scepticului
16.30 Mapamond cultural
17.00 Academica - Ateneul artelor (r)
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Scena ca istorie
20.00 Comorile oraºului
20.30 Muzicã popularã
21.00 Amfiteatru cultural 
Consum cultura
22.00 Românul, cetãþean european (r)
22.25 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Film artistic românesc (r)
23.50 Promo

MARÞI  10 noiembrie 2009
06.00 Contrapunct
07.00 Mioriþa (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Economia, pentru cine?
11.00 Amfiteatru cultural 
Consum cultura (r)
12.00 Filmul ºi istoria (r)
12.30 Cronica ST (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 - direct
14.00 La sfat cu medicul
14.30 Muzicã popularã
15.00 Arta documentarului
16.00 Parodi press (r)

JOI  12 noiembrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:00 Geneza unui vis (r)
07:30 Performeri în arenã (r)
08:00 Echipele Gusti.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
09:00 Revista presei (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Film documentar: Aviaþia de-a lungul
timpului
19:00 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Revista presei. Emisiune de George
Nicolau ºi Simona ªerban
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine,
2002 (ep. 14)
23:15 Pãrinþi ºi copii.
Emisiune de Dan Mironescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Deschide cartea! (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 Gândeºti, deci exiºti
17.30 Clubul diplomaþilor (r)
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 În cãutarea folk-ului pierdut
20.00 Nimic fãrã lege!
20.30 Academica  Ateneul artelor
21.30 Jurnale în stil Caragiale
22.00 Generalul Cinema
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23.50 Promo

MIERCURI  11 noiembrie 2009
06.00 Economia, pentru cine? (r)
07.00 Jurnale în stil Caragiale (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã
10.00 Gazonul fierbinte
11.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
11.30 Mânãstirile de sub munte (r)
12.00 Adevãratele stele (r)
13.30 Comorile oraºului (r)
14.00 TVRM-edicina - direct
15.00 Arta documentarului
16.00 Mioriþa
16.30 Mapamond cultural
17.00 Femeia, adevãr ºi poveste
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Profil spiritual
20.00 Amintiri de la filmare (r)
20.30 Deschide cartea (r)
21.00 Echipele Gusti
22.00 Virtuþi ºi vicii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Filmul ºi istoria
23.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
23.30 La sfat cu medicul (r)
23.55 Promo

JOI  12 noiembrie 2009
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)

VINERI  13 noiembrie 2009

Ana (Ioana Crãciunescu), ºi, o datã
cu ea, ºi pãmânturile. Ana rãmâne
06:00 Promo USH
însãrcinatã, iar Ion aºteaptã momentul
06:10 Caragiale în jurnale (r)
tocmelii. În acelaºi timp, Ion e îndrãgostit
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
pãtimaº de Florica (Sorina Stãnculescu),
07:00 Forum Naþional Spiru Haret (r)
o
fatã frumoasã, dar sãracã. Ion ar dori
07:30 Lauri pentru liceeni (r)
ºi
zestrea Anei ºi iubirea Floricãi. Pânã
08:00 Muz-Art. Emisiune de culturã muzicalã.
la
urmã, Ion se cãsãtoreºte cu Ana,
Realizator Nicolae Dumitru
care,
dispreþuitã de toþi, se va sinucide,
09:00 Revista presei (r)
iar
Florica
se cãsãtoreºte cu un fecior
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
bogat,
Gheorghe
Buluc (Valentin
Spiru Haret*
Teodosiu), pe care însã nu-l iubeºte.
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Ion, încercând într-o noapte sã se
Emisiune de Ana Maria Ghiur
strecoare
în patul ei, va cãdea rãpus
14:00 Din sãlile de concert.
de loviturile lui Gheorghe.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român 00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
02:00 Lumea pe dos (r)
Spiru Haret*
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
18:30 Caragiale în jurnale.
04:00 Am venit cu drag la voi (r)
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Drumuri, drumuri, drumeþii.
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Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
19:30 Geneza unui vis.
06:00 Promo USH
Emisiune de Violeta Screciu
06:10 Cinepanorama (r)
20:00 Apel telefonic.
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Emisiune de George Nicolau
07:00 Cronica ST (r)
21:00 Casã dulce româneascã.
07:30 Deschide cartea !
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Revista presei. Emisiune de George
08:00 Luminã în suflet.
Nicolau ºi Simona ªerban
Emisiune de Sorin Bejan
22:30 Istorie ºi istorii.
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Mircea Dogaru
Emisiune de Carmen Fulger
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
10:00 Idei în dialog.
Spiru Haret* (r)
Emisiune de Corneliu Toader
04:00 Apel telefonic (r)
11:30 Cui nu-i e fricã de Universitatea
05:00 Gazon fierbinte (r)
Spiru Haret. Emisiune de Teodora Zincã
12:00 Scena ca istorie.
SÂMBÃTÃ  14 noiembrie 2009
Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
06:00 Promo USH
Emisiune de Cristian Român
06:10 Caragiale în jurnale (r)
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
06:30 Casã dulce româneascã (r)
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
07:30 Generalul Cinema (r)
14:00 Ateneul artelor.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Mircea Micu
Emisiune de Dumitru Lupu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
09:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Diana Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
09:30 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Maria Gheorghiu
Emisiune de Theodora Popescu
17:00 Clubul diplomaþilor.
10:00 Salve Magister!
Emisiune de Mihaela Mihailide
Emisiune de Mugur Popovici
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
11:00 USH mi-a schimbat viaþa.
Realizator Puiu Stoicescu
Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
19:30 Grãdina cu statui.
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
20:30 Galele TVRM  Concert aniversar
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
Tita Bãrbulescu  spectacol realizat
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
în colaborare cu Casa de Culturã
Emisiune de Valeriu Marinescu
Topoloveni, judeþul Argeº. Emisiune
14:30 Adevãratele stele.
de Georgel Nucã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:30 Film artistic: Dacã voi nu mã vreþi,
15:58 Promo
eu vã vreau (SUA, 1951). Regia:
16:00 Mânãstirile de sub munte.
George Beck. Distribuþie: Farley
Emisiune de Sorin Bejan
Grange, Shelly Winters, William
16:30 Cinepanorama.
Demarest, Margalo Gillmore. Când
Emisiune de Eugen Atanasiu
un drãgãlaº welsh terrier îl urmãreºte
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
pânã acasã, Bill Denny nu s-a gândit
18:30 Contrapunct.
nicio clipã cã acesta avea sã-i aducã
Emisiune de George Marinescu
toþi mafioþii pe cap. Partea proastã
19:30 Am venit cu drag la voi.
e cã Bill trebuie acum sã dea socotealã
Emisiune de Georgel Nucã
nu numai mafioþilor, ci ºi poliþiºtilor
21:30 Lumea pe dos.
ºi soacrei sale extrem de suspicioase.
Emisiune de Viorel Popescu
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
22:30 Film artistic românesc: Ion 
00:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
Blestemul pãmântului (1980). Regia: 01:30 Dor de-acasã (r)
Mircea Mureºan. Cu: ªerban Ionescu, 03:30 Galele TVRM (r)
Ioana Crãciunescu, Petre Gheorghiu. 05:30 Clubul diplomaþilor (r)
Ion (ªerban Ionescu), un þãran sãrac
din satul Prislop, vrea sã intre ºi el
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
în rândul celor bogaþi. Planul sãu
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii
este de a-l sili pe Vasile Baciu (Petre
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
Gheorghiu), unul dintre bogãtaºii
satului, sã i-o dea de soþie pe fiica sa, realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Grãdina cu statui (r)
11.00 Galele TVRM (r)
13.00 Sisteme de valori în crizã (r)
14.00 TVRM-edicina - direct
15.00 Cafe concert (r)
15.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 La Hanul Morãriþei
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Pãrinþi ºi copii
20.00 Românul, cetãþean european
20.30 Recital muzical
21.00 Amfiteatru cultural  Istorie ºi istorii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Parodi press
23.00 Clubul diplomaþilor
23.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
23.55 Promo
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06.00 Agricultura ºi alimentaþia
07.00 Recital muzical (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 En garde! (r)
11.00 Scena ca istorie (r)
12.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13.00 Jurnale în stil Caragiale
13.30 Casa noastrã (r)
14.00 Muz-art (r)
15.00 Teatru (r)
16.00 Profil spiritual (r)
17.00 Echipele Gusti (r)
18.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
19.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
20.00 Galele TVRM
22.00 Performeri în arenã (r)
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
23.55 Promo

SÂMBÃTÃ  14 noiembrie 2009
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine

08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Jurnale în stil Caragiale (r)
09.00 Academia copiilor
10.00 Cronica scepticului (r)
10.30 Aplauze pentru haretiºti
11.00 La Hanul Morãriþei (r)
12.00 Teatru
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Nimic fãrã lege! (r)
14.30 Casa noastrã
15.00 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)
16.30 Cafeneaua literarã
17.00 En garde!
18.00 Gradina cu statui
19.00 Mânãstirile de sub munte
19.30 Deschide cartea
20.00 Din lumea cu doruri multe
21.00 Film artistic românesc
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Academica  Cãrþi în instanþã
23.30 Generalul Cinema (r)
23.55 Promo

DUMINICÃ  15 noiembrie 2009
06.00 Promo
06.10 En garde (r)
07.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Clubul diplomaþilor (r)
09.00 Ecumenica
10.00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10.30 Amintiri de la filmare
11.00 Performeri în arenã
11.30 Cafeneaua literarã (r)
12.00 Lumea vãzutã de aproape
13.00 Virtuþi ºi vicii (r)
13.30 Adevãratele stele
15.00 Forum Naþional Spiru Haret
15.30 Sisteme de valori în crizã
16.30 Vedetele ºi fanii lor
17.30 Cronica ST
18.00 Muz-art
19.00 Am venit cu drag la voi
21.00 Film artistic strãin
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Mapamond cultural (r)
23.00 Cafe concert
23.30 Aplauze pentru haretiºti
23.55 Promo

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
DUPÃ-AMIAZÃ CU GIANI
Realizator: Giani Marinache
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
Miercuri  APEL TELEFONIC
Realizator: George Nicolau
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
ºi Alina Toma
19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00

NIGHT FEVER
08.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-ÎNCHISÃ
Realizator: Anca Dumitrescu
Duminicã  FAIRPLAY
Realizator: Mugur Popovici
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
17.00-18.00
Sâmbãtã  BUCUREªTI AFTER HOUR
Realizator Sergiu Panaitescu ºi Alex Crãciun
Duminicã  ÎN CÃUTAREA MICULUI
PARIS
Realizator: Alina Toma
18.00-19.00
Sâmbãtã  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Realizator: Monica Alexandrescu
ºi Alina Jumuga
Duminicã  TOP RRM ROMÂNESC
Realizator: Simona Duþescu
19.00-20.00
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
Realizator: Cristiana Tudor
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC
20.00-21.00
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
21.00-22.00
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
22.00-23.00
CAFE NOCTURN
23.00-24.00
NIGHT FEVER

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în
ediþiile viitoare.
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Dragi studenþi!
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Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi
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- interioare: 168 ºi 169

Opinia REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE,
naþionalã
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Solicitãri de abonamente, cu plata prin mandat poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa serviciului de difuzare care funcþioneazã în
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti. Telefon
021.316.97.88/int.108.
ISSN 1221-4019 ºi ISSN 1841-4265 (Opinia naþionalã ONLINE)
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

492  9 noiembrie 2009

OPINIA NAÞIONALÃ

PUBLICITATE

MEDIC PRIMAR CHIRURG
PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR
MEMBRU AL ACADEMIEI DE ªTIINÞE MEDICALE
PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI ROMÂNIEI

pag. 4

