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Succes deplin,
în noul an
de învãþãmânt,
profesorilor
ºi studenþilor
Universitãþii
Spiru Haret!

Deschiderea anului de învãþãmânt 2000-2001
la Universitatea Spiru Haret
Cuvântul
rectorului Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea
Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Onoratã asistenþã,
Astãzi, 2 octombrie 2000,
deschidem noul an de învãþãmânt
2000-2001, la Universitatea Spiru
Haret.
Cu acest prilej, doresc sã transmit
un salut cãlduros studenþilor noºtri,
îndeosebi celor peste 10.000 boboci,
cadrelor didactice, întregului personal
al Universitãþii Spiru Haret, precum ºi
tuturor celor prezenþi la aceastã
festivitate, urându-le, totodatã, noi
succese în noul an de învãþãmânt.
Acum, la deschiderea noului an
universitar, se cuvine sã facem un
scurt bilanþ al activitãþii pe care am
desfãºurat-o cu toþii în anul de
învãþãmânt anterior.
Aº începe cu una dintre cele mai
importante realizãri ale Universitãþii
noastre: primele 4 facultãþi înfiinþate
în Bucureºti ºi autorizate sã
funcþioneze provizoriu prin Hotãrâri
ale Guvernului României  Facultatea
de Drept, Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine ºi Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport  au trecut,
cu succes, examenul acreditãrii. În
acest an universitar, alte facultãþi vor
parcurge procesul acreditãrii, sperãm
noi, cu aceleaºi bune rezultate.

Acest fapt este o confirmare de
netãgãduit cã procesul de
învãþãmânt desfãºurat în Universitatea noastrã se situeazã la nivelul
standardelor ºi criteriilor prevãzute
de lege pentru acreditare, instituþia
noastrã satisfãcând, prin calitate ºi
performanþã, condiþiile includerii
sale în sistemul naþional de
învãþãmânt ºi educaþie.
În continuare, vom depune
eforturi pentru consolidarea rezultatelor bune obþinute, atât la nivelul
facultãþilor acreditate, cât ºi al facultãþilor ºi colegiilor autorizate, astfel
încât Universitatea noastrã sã onoreze numele pe care-l poartã, cel al
ilustrului ctitor al învãþãmântului
modern în România, Spiru Haret. De
altfel, Universitatea Spiru Haret s-a
impus, deja, în sfera învãþãmântului
particular din România, ca o instituþie
solidã, cu o bazã materialã proprie
trainicã, cu un potenþial uman  cadre
didactice, cercetãtori ºi studenþi 
valoros, cu realizãri în plan
profesional-ºtiinþific importante.

Onorat auditoriu,
Una dintre preocupãrile majore
ale conducerii Fundaþiei România
de Mâine ºi Universitãþii Spiru
Haret a constituit-o dezvoltarea ºi
consolidarea bazei materiale
proprii. În ultimii ani au fost fãcute
investiþii deosebit de importante,

patrimoniul Fundaþiei ºi al
Universitãþii fiind evaluat la peste
500 miliarde lei. Pe lângã edificiile
proprii în care îºi desfãºoarã
activitatea facultãþile ºi colegiile
din Bucureºti, numai în ultimul an,
pentru facultãþile ºi colegiile
Universitãþii Spiru Haret, care
funcþioneazã în provincie, au fost
achiziþionate, devenind proprietatea Fundaþiei ºi Universitãþii,
imobile în municipiile Râmnicu
Vâlcea, Câmpulung-Muscel,
Braºov, Blaj ºi Constanþa, asigurându-se, astfel, condiþii deosebite
pentru desfãºurarea procesului de
învãþãmânt.
În acelaºi timp, în cãminele
proprii din Bucureºti, care oferã
condiþii speciale de confort, sunt
cazaþi circa 1.000 studenþi, iar la
1 noiembrie a.c. va fi inaugurat cel
mai modern complex multifuncþional
studenþesc din România, care va
cuprinde o cantinã-restaurant ºi
spaþii destinate activitãþilor culturalrecreative ºi de divertisment, dotate
cu echipamente performante,
achiziþionate din import.

Stimaþi participanþi,
Începând cu anul ºcolar 20002001, în cadrul Universitãþii Spiru
Haret se desfãºoarã o nouã
formã de învãþãmânt dinamicã,
modernã, de mare perspectivã.

TV România de Mâine
Postul propriu
de televiziune,
naþional, universitar
ºi cultural
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Este vorba de învãþãmântul
deschis la distanþã. Universitatea
noastrã dispune de condiþii ºi
dotãri corespunzãtoare standardelor ºi exigenþelor la nivel
mondial pentru desfãºurarea
acestei forme de învãþãmânt. În
acest sens, Fundaþia ºi Universitatea noastrã au fãcut investiþii
de circa 3 milioane dolari pentru
punerea în funcþiune a postului
propriu de televiziune naþional,
universitar ºi cultural România de
Mâine, care va transmite
cursurile  direct sau înregistrate
 prin satelit, putând fi
recepþionate de studenþi la
domiciliu, 24 ore din 24. Postul de
televiziune va avea o grilã de
programe bogatã, diversã,
preponderent orientatã, însã,
spre dimensiunile instructiv-educativã, ºtiinþificã, informativã, culturalã.
Totodatã, prin Internet, vor fi
transmise cursurile, sinteze, alte
materiale auxiliare, vor fi acordate
consultaþii de cãtre cadrele
didactice la nivelul catedrelor ºi
facultãþilor.
Editura ºi tipografia proprii au
fãcut ºi fac eforturi mari pentru a
asigura apariþia lucrãrilor necesare
procesului didactic. Numai în
intervalul ianuarie-septembrie 2000,

în Editura Fundaþiei România de
Mâine au apãrut circa 100 de titluri,
din care majoritatea covârºitoare o
reprezintã cursurile universitare ºi
alte materiale didactice pentru uzul
studenþilor. Dintre acestea, peste
30 de titluri sunt destinate
studenþilor din anul I, inclusiv celor
cuprinºi în forma învãþãmântului
deschis la distanþã.

Onoratã asistenþã,
Succinta prezentare a celor
câteva aspecte ale activitãþii noastre
din ultima perioadã a evidenþiat,
credem, interesul ºi grija pe care le-am
manifestat pentru crearea unor
condiþii cât mai bune de studiu,
cercetare, odihnã, recreere pentru
studenþii noºtri  mãrturie
convingãtoare a înþelegerii marilor
rãspunderi pentru destinul
învãþãmântului naþional, pentru
formarea specialiºtilor de mâine, a
generaþiilor care vor edifica România
modernã a secolului al XXI-lea.
În încheiere, doresc sã vã
adresez îndemnul de a utiliza cât
mai eficient aceste condiþii, prin
participare activã la efortul comun
de a obþine rezultate cât mai bune
în noul an universitar.
Vã urez
succes deplin tuturor!
Vã mulþumesc.
Înainte de a da cuvântul celorlalþi
vorbitori, vã propun sã vizionãm
împreunã o casetã, care ilustreazã o
parte din realizãrile Fundaþiei
România de Mâine ºi ale Universitãþii
Spiru Haret, casetã prezentatã cu
prilejul audierii Rectorului Universitãþii
la Comisia pentru Învãþãmânt, ªtiinþã,
Tineret ºi Sport a Camerei Deputaþilor,
din data de 26 septembrie a.c., în
vederea avizãrii proiectului de lege
privind acreditarea Universitãþii
noastre, proiect deja aprobat de
Senatul României.

Universitatea Spiru Haret:
un bogat patrimoniu de edificii
ºi dotãri moderne
Paginile 2, 3, 4, 5, 6 ºi 7
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un bogat patrimoniu
de edificii ºi dotãri moderne
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

SITUAÞIA PATRIMONIULUI,

conform datelor din bilanþ pe anul 1999 ºi balanþei de verificare,
recalculat* pe baza cursului de revenire leu-dolar

- mii lei 1. Mijloace fixe  total, ................................................................................................ 390.030.617
din care:
A. Construcþii (pentru învãþãmânt, cazare studenþi ºi cadre didactice, cantinã-restaurant ºi casã
de oaspeþi pentru visiting professors) .......................................................................... 246.748.049
B. Maºini, utilaje ºi instalaþii pentru tipografie ............................................................ 32.724.447
C. Echipamente ºi aparate pentru studioul de televiziune ......................................... 41.728.571
D. Tehnicã de calcul ..................................................................................................... 22.999.381
E. Aparaturã de laborator ºi pentru cercetare ºtiinþificã ............................................ 13.816.132
F. Mijloace de transport ............................................................................................... 4.554.000
G. Mobilier .................................................................................................................... 16.308.508
H. Manuale, cursuri, cãrþi ºi publicaþii ........................................................................ 11.151.529
2. Proiecte tehnice pentru construcþia Campusului Universitar ºi Cultural ......................... 16.849.132
3. Obiecte de inventar .................................................................................................. 3.417.825
4. Materii prime ºi materiale ....................................................................................... 4.653.595
5. Disponibilitãþi bãneºti .............................................................................................. 69.665.956
6. Altele (avansuri lucrãri de investiþii în curs de executare, produse finite,
debitori etc.) .................................................................................................................. 20.883.584
Total: 505.500.709
* - Recalcularea valoricã a mijloacelor fixe ºi a proiectelor tehnice pentru construcþia Campusului
Universitar ºi Cultural s-a fãcut pe baza datelor comunicate de Banca Naþionalã a României, la
data de 01.09.2000.

LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET,
ponderea spaþiilor
proprii (de învãþãmânt, de cazare ºi cantine), din
totalul spaþiilor
utilizate, reprezintã
90,96%.
Numai 9,04% sunt
spaþii închiriate.

Bucureºti

Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care funcþioneazã Facultatea de
Management Financiar-Contabil, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã, Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene (BUCUREªTI, Splaiul
Independenþei nr. 313).
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Bucureºti

Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în
care funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport (Bucureºti, Bulevardul
Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3)

2
Clãdiri în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în
care funcþioneazã cãmine ºi cantinã-restaurant pentru studenþi.
1. Bucureºti, str. Moldoviþa nr. 3, Sectorul 4
2. Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 11, Sectorul 3
3. Cantina-restaurant din Bulevardul Metalurgiei nr. 87

3

1
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Bucureºti

Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care funcþioneazã Facultatea de Drept,
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, precum ºi Postul propriu de televiziune, naþional, universitar ºi cultural România de Mâine
(Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24).

Bucureºti

Amfiteatrul mare, cu o capacitate de 700 de locuri, sonorizare ºi instalaþii video, situat în clãdirea din ªos. Berceni nr. 24,
unde funcþioneazã Facultatea de Drept ºi Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine.
De asemenea, din acest Amfiteatru se pot face transmisii de televiziune, dotãrile cu aparaturã de specialitate, conferindu-i
calitatea de studiou al Centrului de Televiziune România de Mâine.
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Braºov
Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care funcþioneazã Facultatea de Management, Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Facultatea de Psihologie - Pedagogie, Colegiul Universitar Pedagogic (Braºov, Str. Turnului, nr.5)

Constanþa
Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret în care funcþioneazã Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Facultatea de Drept, Colegiul Universitar Pedagogic (Constanþa, Str. Unirii, nr. 32-34)
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Bucureºti

Palatul Sporturilor ºi Culturii din BUCUREªTI, (Parcul Tineretului) (contract de
închiriere), în care funcþioneazã Rectoratul Universitãþii, precum ºi Facultatea de Geografie,
Facultatea de Istorie, Facultatea de Muzicã Victor Giuleanu, Facultatea de Arhitecturã
ºi Urbanism, Facultatea de Matematicã  Informaticã ºi Colegiul Universitar Pedagogic.

PESTE 300 DE COMPUTERE sunt grupate în laboratoarele Universitãþii Spiru Haret. În
acest laborator, echipat cu un numãr mare de calculatoare performante, studenþii Facultãþii
de Matematicã -Informaticã au cele mai bune condiþii pentru a se pregãti
potrivit exigenþelor specializãrii lor (Palatul Sporturilor ºi Culturii).

Braºov

Bucureºti

Amfiteatrul mare, cu 520 locuri, al edificiului universitar din Braºov
(Braºov, Str. Turnului, nr. 5)

Râmnicu Vâlcea

Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret

În acest edificiu funcþioneazã Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Facultatea de Drept, Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã

Biblioteca Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
(ªos. Berceni, nr. 24)

Câmpulung-Muscel

Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret

În aceastã clãdire funcþioneazã Facultatea de Finanþe-Contabilitate ºi
Colegiul Universitar Pedagogic

Blaj: Campusul universitar
ªcoala Ardeleanã

Clãdiri în proprietatea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret

În aceste edificii funcþioneazã: Colegiul Universitar Pedagogic, Colegiul Universitar de Finanþe-Contabilitate ºi Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã
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Universitatea Spiru Haret
Imagini din activitatea de zi cu zi
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1. Curs de statisticã socialã la Facultatea de Sociologie Psihologie
2. Într-unul din laboratoarele Facultãþii de Medicinã
Veterinarã
3. Concert în Amfiteatrul mare susþinut de corul Facultãþii de
Muzicã V. Giuleanu
4. Unul din laboratorul de informaticã ale facultãþilor economice
(Splaiul Independenþei, nr. 313)
5. ºi 6. Stundenþi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport în
timpul activitãþilor practice ºi de laborator (Bulevardul
Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3)
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TV România de Mâine
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

Postul propriu
de televiziune,
naþional,
universitar ºi cultural

Dotat cu tehnicã de ultimã generaþie în domeniu, Centrul de televiziune România de Mâine va
transmite emisiuni specializate pentru învãþãmântul la distanþã al Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi emisiuni cu caracter cultural, universitar, informativ, de larg interes public.
Director general,
prof.univ.dr.ing. Nicolae STANCIU

é TV România de Mâine:
Regia tehnicã aferentã studioului destinat învãþãmântului deschis
la distanþã, ºi, totodatã, regie finalã de emisie, pentru toate cele
trei studiouri. De aici porneºte semnalul TV., care, cu ajutorul
satelitului Intelsat 705, plasat la 342O E, acoperã bine teritoriul
þãrii noastre, dar ºi întreaga Europã ºi chiar nordul Africii.

é

Universitatea Spiru Haret din cadrul Fundaþiei România de Mâine
este prima instituþie de învãþãmânt din România care s-a decis sã deschidã
forma de învãþãmânt la distanþã, folosind un centru de televiziune propriu.
Noul centru de televiziune TV România de Mâine a fost realizat în
cursul acestui an ºi va intra în funcþiune la data de 1 octombrie, o datã cu
deschiderea anului de învãþãmânt.
El este constituit din 2 studiouri de 40 mp ºi, respectiv, 60 mp ºi dintr-un
studio-amfiteatru cu 700 de locuri. Acesta este singurul amfiteatru din
þarã, dotat cu instalaþii fixe de televiziune ºi cu legãturã directã la satelit.
În fiecare din aceste studiouri sunt amplasate câte 2 camere de luat vederi,
profesionale, de înaltã performanþã. În amfiteatru existã posibilitatea de a
folosi a treia camerã TV.
Postul de televiziune are 2 regii tehnice: una aferentã studioului de 40
mp ºi cealaltã studioului de 60 mp. Prima este conceputã ºi ca regie finalã
de emisie, iar cea de a doua serveºte ca regie atât pentru studioul de 60
mp., cât ºi pentru amfiteatru.
Postul mai dispune de 3 grupuri de montaj electronic, dintre care
unul în sistem neliniar destinat, mai ales, emisiunilor tip promotion ºi
clipurilor publicitare.
Pentru realizarea ºi prezentarea genericelor ºi a înscrisurilor, au fost
achiziþionate 2 generatoare de caractere.
În timpul pauzelor dintre cursuri se va folosi o instalaþie de tip logo
care poate transmite sigla postului în diverse mãrimi ºi alte 40 imagini,
care pot fi înmagazinate în memoria electronicã.
Reportajele din teren se vor realiza cu ajutorul a 3 camere de luat
vederi portabile.
Transmisia semnalului se va face cu ajutorul satelitului Intelsat 705,
plasat la 3420 E care acoperã bine zona þãrii noastre, dar ºi întreaga Europã
ºi chiar nordul Africii.
Lanþul de transmisie prin satelit cuprinde 2 echipamente de codare
MPEG  2  DVB, un sistem de condiþionare acces, un bloc up coverter,
un amplificator de putere ºi o antenã cu diametrul de 3,8 m, amplasatã pe
acoperiºul clãdirii din strada Berceni nr. 24.
Programele transmise vor putea fi recepþionate prin intermediul reþelelor
de televiziune prin cablu, precum ºi cu ajutorul unor instalaþii individuale,
pe care ºi le poate procura orice telespectator. Studenþii universitãþii pot
beneficia de facilitãþi atât în ceea ce priveºte procurarea în condiþii
avantajoase, cât ºi în privinþa asigurãrii montajului de cãtre specialiºtii
Centrului de Televiziune TV România de Mâine.
Toate echipamentele postului de televiziune sunt performante, fiind
realizate în tehnicã digitalã  de ultimã orã.
La realizarea acestei noi televiziuni au contribuit specialiºti de renume,
iar exploatarea studiourilor va fi asiguratã de specialiºti consacraþi la alte
televiziuni, în special la Televiziunea Românã, dar ºi de tineri, inclusiv de
la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã a Universitãþii.
Centrul de televiziune TV România de Mâine va servi ºi pentru
pregãtirea viitorilor specialiºti în domeniul audio-vizualului românesc.
Studenþii vor avea posibilitatea sã facã practicã ºi sã realizeze emisiuni
experimentale în noile studiouri.
Postul va fi conectat la reþeaua Internet, astfel cã studenþii
învãþãmântului la distanþã vor avea posibilitatea sã solicite informaþii
suplimentare nu numai prin telefon ºi fax, dar ºi prin reþeaua Internet.
În perspectivã, sistemul de televiziune va deveni interactiv în timp real,
ceea ce va face posibilã intervenþia studenþilor în timpul desfãºurãrii cursurilor.
Programele postului nu se vor limita la învãþãmântul la distanþã. Ele
vor cuprinde ºi emisiuni de ºtiri, dialoguri în direct, dezbateri pe teme de
larg interes ºi spectacole cultural-artistice.
Începând de anul viitor vor fi transmise ºi filme documentare, seriale
ºtiinþifice ºi programe ce vor fi obþinute de la serviciile culturale ale unor
instituþii strãine sau vor fi achiziþionate de la producãtori români ºi strãini.
Un lucru este cert: TV România de Mâine va încerca sã se defineascã
prin profesionalism, seriozitate, echilibru ºi imparþialitate.

Probe de înregistrare ºi transmisie a imaginii ºi sunetului din
studioul menþionat.

