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Deschiderea anului de învãþãmânt 2000-2001
la Universitatea Spiru Haret

Într-o ambianþã sãrbãtoreascã, luni 2 octombrie, la Palatul
Sporturilor ºi Culturii din Bucureºti a avut loc deschiderea
noului an de învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret.
Consacrând un deceniu de funcþionare a Universitãþii Spiru
Haret, adunarea inauguralã a anului de învãþãmânt 2000-2001
s-a definit nu numai prin caracterul ei universitar  de rigoare
academicã îmbinatã cu entuziasm studenþesc , ci ºi prin ceea
ce a constituit nota specificã a inaugurãrii cursurilor Universitãþii
Spiru Haret în cei zece ani de funcþionare: prezentarea an de an
a unui bilanþ tot mai bogat de înfãptuiri ºtiinþifice ºi didactice,
realizãri remarcabile pe planul dezvoltãrii patrimoniului
universitãþii, îmbunãtãþirii condiþiilor de pregãtire pentru toþi
studenþii, prin amenajarea de noi spaþii de învãþãmânt, biblioteci,
laboratoare dotate cu aparaturã ultramodernã etc.
Au participat numeroase cadre didactice  profesori
universitari cu îndelungatã activitate la catedrã ºi un deosebit
prestigiu  ºi circa 7.000 de studenþi.
Au fost prezente personalitãþi ale vieþii culturale ºi universitare,
invitaþi din sfera activitãþii social-politice, pãrinþi ai studenþilor.
Deschizând adunarea, profesorul universitar doctor
AURELIAN BONDREA, rectorul Universitãþii, a trecut în revistã
foarte succint elementele definitorii ale Universitãþii Spiru Haret
la începutul acestui an, sub aspect didactic ºi patrimonial.
Urmãrit cu atenþie de întreaga asistenþã, domnia sa a spus
printre altele:
Dupã cum aþi observat, încã de la intrare, cuvântul
rectorului la deschiderea anului de învãþãmânt a fost publicat
în Opinia naþionalã, revista Fundaþiei ºi a Universitãþii. Deci,
nu voi repeta ce am spus acolo. Doresc însã, în primul rând, sã
adresez tuturor studenþilor ºi, în primul rând, bobocilor din
anul întâi un cãlduros salut cu prilejul deschiderii noului an
de învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret.
Doresc, în acelaºi timp, sã adresez studenþilor ºi cadrelor
didactice, tuturor celor prezenþi, calde felicitãri, mult succes
în anul de învãþãmânt pe care îl începem astãzi.

Vã rog, totuºi, sã-mi daþi voie ca la aceastã adunare
festivã sã subliniez câteva idei ºi, mai ales, aºa cum se
obiºnuieºte la început de an, fãrã a face un bilanþ  acel
bilanþ l-am fãcut ºi s-a publicat  sã mã refer succint la
unele realizãri deosebite ale anului care s-a încheiat.
Una din marile realizãri ale anului universitar 19992000 o reprezintã trecerea cu succes a examenului de
acreditare de cãtre unele facultãþi din Universitatea noastrã
pe care dumneavoastrã le cunoaºteþi deja: Facultatea de Drept,
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, Facultatea de Management Financiar-Contabil ºi Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport. Acestea au fost acreditate prin Hotãrâre de Guvern,
la propunerea Consiliului Naþional de Evaluare Academicã
ºi Acreditare ºi cu avizul Ministerului Educaþiei Naþionale.
ªi Universitatea însãºi a trecut un examen: proiectul de
lege privind acreditarea Universitãþii Spiru Haret a fost
aprobat de Senatul României. Universitatea mai are de trecut
un examen, chiar la acest început de an, ºi anume, aprobarea
proiectului de lege a acreditãrii ºi de cãtre Camera
Deputaþilor, unde aceastã procedurã a început zilele trecute;
am fost invitat la o audiere de cãtre Comisia pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport pentru ca aceasta sã se
poatã documenta mai bine. Au fost audiaþi toþi rectorii ale
cãror universitãþi au trecut examenul la Senatul României.
Cu acest prilej, la audiere am prezentat o casetã cu
imagini privind baza materialã proprie, patrimoniul nostru,
am informat despre baza juridicã a Universitãþii, dupã care
am rãspuns la întrebãrile membrilor Comisiei pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport.
Vã propun sã vizionaþi ºi dumneavoastrã caseta
prezentatã la Comisie, casetã realizatã de postul nostru
propriu de televiziune.
(Continuare în pag. 2)
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Deschiderea noului an de învãþãmânt
la Universitatea Spiru Haret
Adunarea festivã de la Palatul Sporturilor ºi Culturii din Capitalã
Prof.univ.dr.
Domnica ªERBAN,
decanul
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

Îmi revine deosebita plãcere de a adresa atât tuturor celor
prezenþi în aceastã salã, cât ºi comunitãþilor academice pe care
ei îi reprezintã aici  comunitatea studenþilor ºi, respectiv, a
cadrelor didactice universitare, cele mai bune urãri pentru anul
de învãþãmânt pe care îl deschidem astãzi. Vã vorbesc în numele
conducerii Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine, instituþie foarte
bine consolidatã în cadrul Universitãþii Spiru Haret. Este o
facultate puternicã ce numãrã peste 2000 de studenþi ºi
aproximativ 120 de cadre didactice (la toate formele de învãþãmânt
 zi, frecvenþã parþialã ºi, de curând, învãþãmântul deschis la
distanþã). Aº dori sã subliniez cã este prima facultate din cadrul
învãþãmântului superior particular din þara noastrã care a oferit
dublã specializare în douã dintr-o paletã de 9 asemenea limbi
strãine. Înfiinþatã acum 10 ani, facultatea s-a bucurat de un
prestigiu în perpetuã creºtere, de la un an la altul, prestigiu
datorat calitãþii înalte a predãrii ºi modernitãþii metodologice.
Aceste atribute s-au reflectat nemijlocit în pregãtirea tot mai
bunã a studenþilor noºtri, care reuºesc, dupã absolvire, sã se
integreze în piaþa muncii, ocupând, în urma unor concursuri
dure, posturi importante în învãþãmânt ca profesori, în economie
ºi turism ca translatori, interpreþi sau chiar manageri de firme, ºi,
nu în ultimul rând, în culturã, inclusiv în media, ca redactori,
traducãtori, editori º.a.m.d.
Cea mai recentã confirmare a valorii incontestabile a
procesului de predare/învãþare din facultatea noastrã este,
credem, acreditarea sa de cãtre Consiliul Naþional de Evaluare
Academicã ºi Acreditare, în primãvara anului trecut, alãturi de
alte trei facultãþi surori. Cu acest prilej, s-a fãcut un bilanþ
amãnunþit al activitãþii desfãºurate în ultimii cinci ani.
Competitivitatea facultãþii noastre în contextul mai larg
al domeniului didacticii limbilor strãine izvorãºte din mai
multe SURSE specifice lumii universitare, surse pe care le-aº
denumi de energie profesionalã academicã. În continuare,
mã voi referi la câteva din aceste surse ºi mijloace.
În analiza ce urmeazã pornim de la asumpþia cã procesul
didactic propriu-zis are o structurã trenarã, reprezintã, cu
alte cuvinte, o triadã. Elementul de plecare, adesea numit
în englezã input reprezintã totalitatea cunoºtinþelor
oferite prin cursuri ºi materiale didactice ce urmeazã a fi
procesate ºi achiziþionate de cãtre studenþi. În centru se
plaseazã procesul didactic propriu-zis, ce conduce, în final, la un al treilea element denumit output. Acest output trebuie înþeles ca un produs cognitiv, reprezentând

Adunarea festivã
(Continuare din pag. 1)
Filmul a fost urmãrit cu atenþie de cei prezenþi, iar imaginile ºi
informaþiile despre înfãptuirile moderne ale Universitãþii Spiru Haret
au fost aplaudate în repetate rânduri.
Dupã prezentarea filmului, la tribuna adunãrii au fost invitaþi
sã ia cuvântul profesori ºi studenþi ai unor facultãþi din Bucureºti
ale Universitãþii Spiru Haret: prof.univ.dr. Domnica ªerban, decan
al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine, prof.univ.dr. Gheorghe
Diaconescu, decanul Facultãþii de Drept, prof.univ.dr. Gheorghe
Zaman, decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil,
prof.univ.dr. Carmen Stoianov, decanul Facultãþii de Muzicã Victor Giuleanu, prof.univ.dr. Septimiu Todea, decanul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, Alexandra Antoniu, studentã în anul I la
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, prof.univ.dr. Adrian
Iliescu, decanul Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene, Mihai Negroiu, student în anul III la Facultatea de
Sociologie-Psihologie, poetul Adrian Pãunescu, profesor
universitar asociat la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã.

cunoºtinþele ºi deprinderile asimilate de auditoriul
studenþesc la sfârºitul stadiului de pregãtire. În stabilirea
primului factor, noi am pornit de la efortul de investigare a
necesitãþilor reale impuse de profilul filologic, în general,
ºi de pregãtirea specificã cerutã de piaþa muncii din
România, în particular. În consecinþã, s-a dus o politicã
realistã de concepere ºi elaborare de cursuri ºi de alte
materiale didactice proprii, adecvate scopurilor pregãtirii.
Ele au apãrut într-un numãr impresionant la Editura
Fundaþiei România de Mâine, umplând cele mai importante
lacune. Consolidarea secþiilor mici  araba ºi japoneza, s-a
fãcut atât prin atragerea celor mai competenþi profesori la
nivel naþional ºi titularizarea lor, cât ºi prin tipãrirea unor
materiale fundamentale (în cazul arabei).
S-a asigurat un echilibru raþional între pregãtirea teoreticã
ºi elementele aplicative ce þin de practica concretã la nivelul
lexicului ºi a gramaticii limbilor strãine studiate. Interesul pentru
cursurile practice s-a materializat, printre altele, ºi în elaborarea
peste varã a unor manuale de curs practic pentru nivel
intermediar ºi avansat, pentru cei ce studiazã limbile francezã
ºi englezã de la IDD.
O altã sursã energizantã a inputului o constituie
puternicele echipe de cadre didactice tinere, asistenþi ºi
preparatori, aflaþi într-un neobosit proces de formare ºi
perfecþionare. Alcãtuite în majoritate din absolvenþi de
masterat, dintre care mulþi s-au înscris imediat la doctorat,
aceste echipe existente la nivelul fiecãrei catedre lucreazã
sub directa îndrumare a profesorilor seniori, asigurând un
transfer eficient de cunoºtinþe studenþilor noºtri. Ei au
participat în numãr mare la sesiunea ºtiinþificã pe facultate
ºi, de curând, au iniþiat o dezbatere gen atelier, dedicatã
implicaþiilor metodologice ale cursului practic de limbã strãinã.
Sesiunea mai sus menþionatã meritã o referinþã aparte. Ea
a antrenat peste 50 de profesori ºi cercetãtori ce au contribuit
la dezbaterea unei teme de mare actualitate  discursul
ficþional ºi non-ficþional. Tot în planul activitãþii ºtiinþifice
ne-am remarcat prin valorificarea muncii de cercetare. În acest
sens, s-au publicat primele douã serii din Analele Facultãþii
(limbi strãine ºi filologie).
Un ultim cuvânt despre surse priveºte numãrul fãrã precedent de comenzi de carte româneascã ºi strãinã fãcute ºi onorate
în anul universitar trecut. Biblioteca Facultãþii a ajuns sã
reprezinte o sursã solidã, uneori chiar adusã la zi, de materiale
esenþiale în domeniu (plus laboratoarele).
În ceea ce priveºte calitatea outputului, cea mai
convingãtoare mãrturie este furnizatã de examenul de licenþã
ºi susþinerea lucrãrii de diplomã din vara acestui an. Imediat
dupã absolvire, în iunie 2000, 85% din promoþia respectivã,
însumând 390 de candidaþi, s-a prezentat în iulie la examenul
final, organizat de douã din Universitãþile de stat 
Bucureºti ºi, respectiv, Craiova. Din cei 390 ºi-au luat licenþa
368, iar numãrul celor care au luat medii între 8 ºi 10 a fost
de 280 (adicã 74%).
Ceea ce a obþinut generaþia de absolvenþi din aceastã
varã trebuie sã fie menþinut ºi chiar depãºit de generaþiile
viitoare pe care voi le reprezentaþi.
Doresc sã închei exact cu acest apel adresat studenþilor
noºtri. Îi invit sã profite la maximum de ceea ce noi le oferim. Sã
reducem treptat numãrul celor foarte slab pregãtiþi, care este
încã supãrãtor de mare, în mod total nejustificat, ºi sã
înregistrãm, în schimb, o lãrgire semnificativã a acelei categorii
de studenþi buni ºi chiar de elitã/excepþie cu care sã ne întâlnim
într-un fructuos dialog profesional spre beneficiul integrãrii
societãþii româneºti. Spor la treabã în anul care începe!

Prof. univ. dr.
Gheorghe DIACONESCU,
decanul Facultãþii de Drept

Mã adresez tuturor celor prezenþi în aceastã salã minunatã
ºi în aceastã zi festivã de referinþã, cu precãdere studenþilor
Facultãþii de Drept.
Este de datoria mea sã anunþ, încã de la început, cã nu
v-am pregãtit un discurs elitist, convenþional ºi preþios  aºa
cum se presupune uneori cã o cere spiritul academic , ci cã
voi fi o gazdã, sper bunã, care face prezentãri corecte.
De prisos sã mai afirm cã începem un nou an universitar.
O ºtiþi cu toþii.
Dar nu este de prisos sã vã atrag atenþia cã am venit cu
toþii la aceastã Universitate Spiru Haret  care aniverseazã 10
ani de la înfiinþare  prin proprie opþiune, ºi nu în urma unei
repartizãri acceptate sau suportate stoic ca un dat implacabil.
ªi dacã recunoaºtem toþi cã ne aflãm aici  repet, din proprie
opþiune , înainte de a ne stabili echipajele ºi de a da startul
într-o cursã anevoioasã, chiar durã, cred cã pot profita de aceastã
opþiune generalã, pentru a pretinde angajarea noastrã, totalã ºi
fãrã rezerve, într-un efort comun susþinut, în care fiecare respectã
partitura ºi evitã ridicolul notelor false.
Dar, din moment ce am promis cã voi fi o gazdã bunã,
trebuie sã mã conformez ºi sã trec în revistã, în cuvinte puþine,
oferta Facultãþii de Drept.
Sã începem cu imobiliarul.
Localul facultãþii  în care coabitãm armonios cu
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine  întrece cu mult
nivelul altor instituþii de profil ºi întrece chiar majoritatea
aºteptãrilor. Modern, practic, spaþios, luminos, elegant,
funcþional  sunt doar câteva calificative care-l definesc.
Din acest prim punct de vedere, suntem rugaþi sã avem
cu toþii mare grijã de el, sã nu ne dedãm la acte de vandalism
nici când am avut o zi nefastã. Asemenea gesturi, scãpate de
sub control, au fost ºi vor fi aspru sancþionate. Este de
preferat sã ne bucurãm civilizat de aceste condiþii 
recunoaºteþi  aproape impecabile.
Aceeaºi stãruitoare rugãminte ºi aceeaºi obligatorie
cerinþã sunt adresate modului de folosire a imobilelor în care
funcþioneazã cãminul  ºi acesta un model de cum trebuie sã
se prezinte un aºezãmânt studenþesc.

(Continuare în pag. 3)
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Adunarea festivã de la Palatul Sporturilor ºi Culturii din Capitalã
(Urmare din pag. 2)
Sã trecem mai departe: dotãrile.
Aici s-a investit atât de mult sub aspect financiar, tehnic,
organizatoric etc., încât nu se mai poate dori altceva decât ca
toþi sã fie apþi de a utiliza, de a exploata ºi de a beneficia la
maximum de aceste dotãri. Mã refer la mobilier, laboratoare,
studiourile ºi postul TVRM.
Existã apoi capitolul financiar, ce include atât taxele 
care desfid pretenþiile materiale ale tuturor celorlalte facultãþi
particulare , precum ºi bursele, deloc neglijabile, cuvenite,
fireºte, celor merituoºi.
Din modestie simulatã am lãsat la urmã cel mai valoros
capitol al facultãþii: corpul profesoral.
Se numãrã printre cadrele noastre magistraþi ai Curþii Supreme de Justiþie ºi Ministerul Justiþiei, juriºti aleºi în Senat ºi
Camera Deputaþilor, Consiliul Legislativ ºi Curtea de Conturi a
României, avocaþi purtaþi de valurile celebritãþii. Nu le voi rosti
numele, din temerea de a nu omite pe vreunul dintre aceºtia,
dar ºi pentru cã, oricum, îi veþi descoperi singuri.
Aºadar, oferta Facultãþii de Drept este la vedere, este
ispititoare ºi stimulativã.
Ecuaþia noastrã are o singurã necunoscutã: rãspunsul,
reacþia studenþilor.
Vedeþi, dupã o perioadã de debusolare legislativã  ºi nu
numai legislativã , dupã diferite încercãri prea grãbite ºi
adeseori greºit gândite, lucrurile încep sã se aºeze, ºi încã la
un nivel tot mai înalt, unde decantarea valorilor se face cu
laserul ºi cântarul electronic.
Prin urmare, ºi într-un ultim cuvânt, rãspunsul studenþilor
depinde, inexorabil, de statura profesionalã spre care tind,
de seriozitatea cu care se pregãtesc, de capacitatea de a
valoriza tot ceea ce facultatea le oferã cu generozitate.
Noi, profesorii, suntem aici pentru a vã ajuta.
Vã mulþumesc pentru atenþie!

Prof.univ.dr.
Gheorghe Zaman,
decanul Facultãþii de
Management Financiar-Contabil

În numele Facultãþii de Management Financiar - Contabil,
permiteþi-mi sã transmit un salut sincer de Bine aþi venit,
pentru studenþii din anul I ºi de Bine aþi revenit din vacanþã,
studenþilor din anii II-V.
Începând cu acest an, Facultatea de Management Financiar
- Contabil îºi desfãºoarã activitatea în condiþii noi, ca urmare,
în primul rând, a acreditãrii ei de cãtre Consiliul Naþional de
Evaluare Academicã ºi, Acreditare, ºi în al doilea rând, datoritã
creºterii sensibile a numãrului de studenþi din anul I,
comparativ cu cei din anul precedent (cu circa 30% la cursurile
de zi, aproape 55% la cele cu frecvenþã redusã), precum ºi
creãrii învãþãmântului deschis la distanþã (anul I de studii).
Atât acreditarea facultãþii, cât ºi sporirea numãrului de
studenþi fac dovada unui învãþãmânt economic superior, de
bunã calitate, în cadrul Facultãþii de Management Financiar
- Contabil a Universitãþii Spiru Haret, asigurat de eforturile
comune ale cadrelor didactice ºi studenþilor care au reuºit sã
obþinã rezultate bune la învãþãturã ºi, în special, la examenele
de licenþã.
Obiectivul licenþei, ca finalizare cu succes a unui efort
depus în perioada anilor de studii, pentru fiecare dintre noi a
reprezentat un proces de asiduã pregãtire, începând chiar din
prima zi a anului universitar. Cu acest prilej autumnal, de fiecare
datã avem plãcerea sã primim o nouã generaþie care-ºi începe
studenþia ºi, totodatã, sã încredinþãm societãþii o nouã
generaþie de absolvenþi care pãºesc în viaþã cu un atu
intelectual ºi profesional suplimentar

Obiectivele propuse (de Facultatea de Management
Financiar - Contabil) în acest an universitar, cu continuare în
anii urmãtori, se concentreazã asupra ridicãrii performanþelor,
eficienþei, standardelor de calitate ºi pragmatismului pregãtirii
studenþilor. Aici avem în vedere nu pur ºi simplu obþinerea
unei diplome de licenþã, dar ºi asigurarea capacitãþii de reuºitã
a absolvenþilor facultãþii noastre la competiþia ºi oportunitãþile
specifice unei economii deschise, bazate pe mecanisme de
piaþã concurenþialã, la noile cerinþe impuse de tehnologiile
informaþionale ºi ale comunicaþiilor, de aderarea României la
UE ºi globalizarea pieþelor, de necesitatea creºterii eficacitãþii
construcþiei instituþionale etc. Aceste obiective se impun cu
atât mai mult cu cât þara noastrã are o nevoie acutã de cadre
cu înaltã calificare, în stare sã stopeze criza economicã ºi
socialã pe care o traversãm ºi sã înscrie România pe traiectoria
dezvoltãrii umane durabile. În aceste condiþii critice, profesia
de economist, finanþist-contabil, pe care o pregãteºte
facultatea noastrã, ocupã un loc de însemnãtate crescândã
pentru cele mai diferite domenii care nu pot funcþiona fãrã
suportul gestiunii ºi raþionalizãrii financiar-contabile.
Pentru a realiza obiectivele menþionate, Facultatea de
Management Financiar -Contabil întreprinde o serie de mãsuri,
dintre care cele mai importante se referã la:
- îmbogãþirea curriculei (programelor de învãþãmânt) cu
realizãrile recente ale ºtiinþei contemporane, inclusiv posibile
direcþii, traiectorii ale acestora în perspectivã;
- Îmbinarea mai echilibratã, prin noul plan de învãþãmânt, a
disciplinelor de specialitate (finanþe, contabilitate, informaticã
etc.) cu cele de pregãtire economicã generalã, astfel ca
absolvenþii noºtri sã poatã fi flexibili, rapid adaptabili la un
spectru cât mai cuprinzãtor de profesii de economist, cerute
pe piaþa muncii, la niveluri micro, mezo ºi macroeconomic;
- stimularea cunoaºterii limbilor strãine (îndeosebi a
terminologiei de specialitate), precum ºi a utilizãrii curente a
calculatorului, adaptat la cerinþele actuale ºi viitoare;
- pregãtirea în vederea susþinerii examenelor de licenþã în
cadrul facultãþii noastre, potrivit normelor legale în vigoare;
- consolidarea parteneriatului studenþi  cadre didactice,
inclusiv prin introducerea din acest an a sistemului tutorial,
o mai clarã asumare a responsabilitãþilor, un control ºi o
evaluare mai riguroase ale activitãþii didactice;
- intensificarea legãturilor cu universitãþi de profil din
strãinãtate, pentru schimb de experienþã ºi studenþi;
- mijlocirea unor contacte directe între studenþi, mai ales cei
din anii terminali, ºi agenþii economici, în vederea cunoaºterii
oportunitãþiilor de angajare, ca ºi a cerinþelor practicii;
- implicarea studenþilor la realizarea de studii ºi proiecte
de cercetare ºtiinþificã, inclusiv prin participarea la licitaþii de
programe finanþate din surse interne ºi externe (fondurile UE
ºi altele).
Cu preþul unor eforturi deosebite ale Universitãþii Spiru
Haret, Facultatea de Management Financiar - Contabil, în
prezent, oferã condiþii de studiu, materiale ºi logistice
favorabile, cu reale posibilitãþi de a rãspunde cerinþelor în
creºtere ale unui învãþãmânt economic modern.
Cu convingerea cã începerea anului universitar 2000/2001
constituie un moment autentic de responsabilizare pentru
fiecare dintre noi, din tot sufletul vã doresc, dragi studenþi
sãnãtate, prosperitate, satisfacþii ºi, mai ales, cât mai multe
note bune, astfel încât prin atestatele obþinute sã faceþi cinste
ºi patronului spiritual al Universitãþii noastre, Spiru Haret 
marcant om de carte ºi novator al României.
Închei cuvântul meu cu urarea Vivat, crescat, floreat!
pentru toþi cei care azi trec porþile Facultãþii de Management
Financiar - Contabil ºi ale Universitãþii Spiru Haret.
Mulþumesc pentru atenþie.

Prof.univ.dr.
Carmen STOIANOV,
decanul Facultãþii de Muzicã
Victor Giuleanu

Intrãm, Fundaþia ºi Universitatea, studenþii ºi cadrele
didactice, în cel de-al zecelea an, în ianuarie 2001, se va împlini
deceniul. ªi, oricât ar pãrea de banal  acesta este un prilej
de bilanþ care onoreazã ºi obligã.
În ceea ce priveºte Facultatea de Muzicã Victor Giuleanu,
partea integrantã a acestui sistem, vreau sã vã asigur cã va pulsa,
la propriu, în acelaºi ritm ºi mereu alãturi de celelalte Facultãþi ºi
Colegii ale Universitãþii. Avem ambiþii mari, dar justificate.Avem
proiecte pe termen scurt. Avem proiecte pe termen lung.
Ne-am propus multe obiective  ºi toate în primul rând;
se putea altfel?
Primul ar fi acela de a urma ºi îndeplini politica managerialã
ºi educaþionalã a Universitãþii, o politicã atent ºi înþelept
integratã cerinþelor de ultimã orã ale sistemului naþional de
învãþãmânt superior.
Un alt prim obiectiv: sã impunem Facultatea de Muzicã
Victor Giuleanu la cote de performanþã care sã asigure
studenþilor o carierã de succes în profesiunea aleasã.
Sunt sigurã cã ºtiþi deja, în acelaºi prim rând, cã oferim
studenþilor un învãþãmânt activ, de performanþã ºi competenþã,
cã le oferim posibilitatea de a explora cãile cunoaºterii individuale
ºi pe cele de extensie a orizontului artistic ºi general, muzical, în
special. Corpul profesoral de elitã, alcãtuit din personalitãþi de
prestigiu, afirmate în plan naþional ºi universal, compozitori ºi
muzicologi, profesori de performanþã didacticã, interpreþi.
Misiunea noastrã, cea pe care ne-o asumãm cu fiecare
clipã este dezvoltarea talentului ºi a aptitudinilor studenþilor
noºtri, îndrumarea lor spre a deveni muzicieni informaþi, capabili
sã absoarbã ºi sã transmitã tehnici ºi atitudini, sã înþeleagã cã
studiul muzicii, al predãrii ºi al interpretãrii ei nu este altceva
decât cel mai scurt drum spre binele nostru lãrgit, este cel mai
viabil proiect pe care trebuie sã-l aibã orice om sensibil, cu atât
mai mult un muzician, viitor îndrumãtor de alte ºi alte talente.
Ca profesori, avem privilegiul de a fi mereu în miezul
tradiþiei, al acelei tradiþii primite de la cei ce ne-au format. Al
acelei tradiþii primite de la cei ce ne-au format. Al acelei tradiþii
pe care suntem datori sã o dãm mai departe pentru a spori
corola de minuni a lumii  dupã cum spunea poetul ºi
pentru a vorbi despre specificitatea unei culturi muzicale de
unicã vibraþie ºi cuprindere.
Zece ani... Sã-i sporim, aºa cum se ºtie ºi simte fiecare,
pentru a putea vorbi, despre decenii de învãþãmânt activ ºi
mereu modern, de performanþã, de mobilitate ascensionalã...
Ce ne dorim? Idealul. Ne dorim profesorul potrivit pentru
studentul potrivit.
ªi, pentru a încheia, sã ne dorim un an plin de succese ºi
împliniri, un an de bun augur pentru toþi ceilalþi ce îi vor
urma, pentru deceniile viitoare ale unei instituþii capabile sã-ºi
impunã propria tradiþie universitarã, pentru România de astãzi
ºi pentru România de mâine.

(Continuare în pag. 6)
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Un valoros studiu ºtiinþific,
o profundã analizã a stãrii actuale a naþiunii
noastre, de larg interes

Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,

Preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret,
Directorul General al Institutului de
Sociologie ºi Opinie Publicã (ISOP),
Directorul revistei Opinia naþionalã,
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Postului de televiziune naþional,
universitar ºi cultural România de Mâine

CUVÂNT ÎNAINTE
La cumpãna dintre milenii, în pragul începutului
unei noi istorii a lumii civilizate, spaþiul central ºi esteuropean cunoaºte profunde schimbãri socio-politice ºi
economice. Este pentru a doua oarã, în decurs de o
jumãtate de veac, când statele din acest areal geografic
îºi modificã structural natura ºi articulaþiile regimurilor
politice, caracterul ºi forma de guvernare, sistemul
instituþional ºi normativ. În noul stadiu, postcomunist,
aceste state promoveazã, în rândurile propriilor cetãþeni,
principii ºi exigenþe etico-morale corespunzãtoare unui
nou tip de societate, vag ºi insuficient definitã încã,
generând  cum era de aºteptat  o diversitate de atitudini,
manifestãri ºi comportamente. Avem de-a face cu un
experiment socio-uman unic în istorie, atât prin
dimensiuni, cât ºi prin complexitate, ale cãrui costuri
imense le suportã zecile de milioane de oameni din aceastã
parte a continentului.
Circumscris acestor schimbãri, decembrie 1989 a
însemnat, pentru România, atât o rãsturnare de sistem
socio-economic ºi de regim politic, cât ºi renaºterea
speranþei într-un viitor mai bun.
Acum, când þara se aflã în al doilea deceniu de la
evenimentele cunoscute sub numele de revoluþia din
decembrie 1989, este mai limpede ca oricând cã a
prezenta, cu obiectivitate, starea naþiunii înseamnã a
radiografia situaþia economico-socialã a României, a
analiza ºi compara în timp, cu imparþialitate, date ºi fapte,
stãri de spirit ºi manifestãri comportamentale. Din
perspectiva unei înþelegeri profund ºtiinþifice, nu poþi izola
prezentul de trecut, dupã cum nu poþi anticipa viitorul,
ignorându-le pe celelalte douã. La vremea lor, nu fãrã
îndreptãþire, Mihail Kogãlniceanu scria cã prezentul ºi
trecutul sunt chezãºia viitorului, iar Titu Maiorescu
sublinia cã viitorul este urmarea necesarã ºi inteligibilã a
prezentului; cunoscându-l pe acesta, îl cunoaºtem, în
esenþã, ºi pe celãlalt.
Prin urmare, a aborda cu realism starea actualã a
societãþii româneºti înseamnã a mãsura, cu aceleaºi criterii
 cristalizate în jurul unui numitor comun, interesele
naþionale majore , înlãnþuirea istoricã organicã, naturalã
a trecutului, prezentului ºi viitorului.
Lucrarea Starea naþiunii 2000. România încotro?
constituie, în esenþã, expresia preocupãrilor noastre
statornice pentru studiul realitãþilor româneºti trecute
ºi prezente ºi, totodatã, o modalitate de a semnala, pe
baza analizei ºtiinþifice, complexitatea situaþiei în care
se aflã societatea, ameninþatã în privinþa viitorului sãu,
dacã nu se întreprind, cu forþe unite, acþiuni energice ºi
rapide de veritabilã reconstrucþie naþionalã.

În acest context, meritã subliniat cã, în ceea ce
priveºte Fundaþia România de Mâine, încã de la constituire,
orientarea spre studiul realitãþilor naþionale a fost imprimatã
tuturor structurilor sistemului instructiv-educaþional ºi de
cercetare din componenþa sa. În cadrul Universitãþii Spiru
Haret, Institutului de Sociologie ºi Opinie Publicã,
facultãþilor ºi catedrelor, cercetãtorii, cadrele didactice ºi
studenþii au fost antrenaþi în activitãþi de investigare a
trecutului ºi prezentului societãþii româneºti. Este o
întreprindere permanentã, de anvergurã, complexã, în
spiritul tradiþiilor ºtiinþei ºi culturii româneºti, care au situat
constant, în prim planul preocupãrilor, destinul naþional,
pentru a gãsi rãspunsuri adecvate la provocãrile
prezentului, dar, mai ales, ale viitorului.
Reamintim ºi faptul cã, în prima lucrare de acest
gen  Starea naþiunii 1918-1996 , s-a relevat necesitatea
ca, periodic, sã se realizeze evaluãri globale ale stadiului la
care a ajuns societatea româneascã. Se menþiona, atunci,
cã, în contextul dezbaterilor asupra prezentului ºi viitorului
României, abordarea lucidã a realitãþilor naþionale, chiar
într-o formã sinteticã, este o necesitate imperioasã.
Lucrarea de faþã reprezintã o aprofundare a analizei
ºi o încercare de explicare a fenomenelor ºi proceselor
economice ºi socio-politice, care au intervenit în ultimii
ani, obiectivul mãrturisit al demersului nostru fiind acela
de a oferi o viziune globalã, lucidã, lipsitã de prejudecãþi,
asupra situaþiei prezente a societãþii româneºti. Dupã cum
sublinia, pe bunã dreptate, un grup de binecunoscuþi
cercetãtori, dacã vrem sã începem sã schimbãm
România, trebuie, înainte de orice, sã ºtim de unde pornim.
Trebuie sã cunoaºtem Starea de fapt a societãþii, a
economiei, a politicii româneºti. Trebuie sã ºtim ce
probleme avem de rezolvat ºi pe ce ne putem baza pentru
a ne apuca de rezolvarea lor1.
De altfel, un asemenea tip de abordare este în
spiritul gândirii sociologice româneºti, ilustratã exemplar de Dimitrie Gusti, care scria: La un loc, într-o
sintezã armonioasã ºi indivizibilã, manifestãrile
economice, spirituale, juridice ºi politice ale unei naþiuni,
formeazã adevãrata culturã naþionalã, cea mai înaltã
formã de viaþã omeneascã. Iatã ce realitate complexã
este o naþiune, ce elemente variate asimileazã în unitatea
ei ca existenþã ºi în creaþiile ei de viaþã. O naþiune nu se
reduce nici numai la puterea ei de voinþã, nici numai la
idealul ei de viaþã, nici la vreunul din factorii cosmici ºi
biologici, istorici ºi psihici, sau la vreuna din
manifestãrile ei economice, spirituale, juridice ºi politice,
ci le cuprinde pe toate, într-o totalitate indisolubilã ca o
singurã fiinþã în relaþii de viaþã cu lumea care o

înconjoarã. ªtiinþa naþiunii trebuie sã porneascã de
la aceastã realitate ºi trebuie sã ne-o înfãþiºeze
nealteratã în toatã complexitatea ºi manifestãrile
ei de viaþã (subl.ns.  A.B.). Dupã cum se ºtie, pentru
cunoaºterea ºtiinþificã integralã a naþiunii, marele
sociolog preconiza utilizarea monografiei sociologice,
în acelaºi timp o metodã ºi un sistem de gândire
sociologicã. Promotor al realismului critic, legãturã
organicã dintre teorie ºi fapte, dintre sistem ºi realitate,
Dimitrie Gusti sublinia cã o reformã socialã temeinicã
nu se poate înfãptui fãrã un studiu prealabil al
realitãþii, sociologia contribuind decisiv la întemeierea
ºtiinþificã ºi eficacitatea acþiunii sociale. De altfel,
ºtiinþa naþiunii nu ne aratã numai ceea ce este
gata înfãptuit, ci ne deschide cãile spre ceea ce ar
trebui sã fie, spre înãlþimile idealului ºi ne indicã
mijloacele prin care ne putem ridica pânã la el. Ea
descoperã forþele creatoare ale naþiunii care
trebuiesc puse în miºcare fãrã întârziere, pentru
realizarea destinului naþional, pentru îndeplinirea
unei misiuni româneºti în lume, ca sã dãruim umanitãþii specificul nostru naþional2 (subl. ns.  A.B.).
Din aceastã perspectivã, care este preponderent
sociologicã ºi are în vedere prezentarea realitãþii
nealterate, în toatã complexitatea sa, legãtura
organicã dintre teorie ºi fapte, dintre sistem ºi
realitate, lucrarea Starea naþiunii 2000. România
încotro? reprezintã o încercare de analizã de ansamblu
a societãþii româneºti, urmând o logicã a demonstraþiei
prin argumente, prin exemplificare cu fapte economice,
sociale ºi politice concrete, prin prezentarea opiniilor
unor reputaþi specialiºti din diferite domenii.
Primul capitol al lucrãrii, intitulat Revoluþie,
reforme, tranziþie, prezintã, sintetic, o sumã de analize,
ipoteze, evaluãri teoretice, mai mult sau mai puþin
cunoscute, ale unor autori români ºi de peste hotare,
semnificative pentru mai buna înþelegere a schimbãrilor
petrecute în 1989.
Capitalismul românesc în perioada interbelicã
(1918-1938) ºi Socialismul românesc în perioada
postbelicã (1947-1989), urmãtoarele douã capitole ale
lucrãrii, înfãþiºeazã, prin date statistice ºi analize comparative, evoluþia societãþii româneºti pe parcursul a peste
ºapte decenii din secolul XX, interval în care România a
înregistrat schimbãri importante sub aspectul racordãrii
la modernitate, al sincronizãrii dezvoltãrii sale cu lumea
avansatã. Este avutã în vedere importanþa covârºitoare a
moºtenirii istorice reale, mai îndepãrtate sau mai
apropiate, pentru trecutul, prezentul, dar ºi pentru viitorul
þãrii, dat fiind cã aceastã zestre a fost, nu de puþine ori,
prezentatã trunchiat, secvenþial, confuz, conducând la
constatãri ºi concluzii nerealiste, partizane.
Capitolul cel mai amplu  Tranziþia în România în
perioada 1990-2000  se concentreazã asupra analizei
schimbãrilor cantitative ºi calitative din aceastã perioadã,
asupra stãrii naþiunii la sfârºitul primului deceniu de
tranziþie postcomunistã, care coincide cu sfârºitul de secol
ºi de mileniu. În acest cadru, sunt examinate teorii ºi
concepte, transformãrile petrecute în sfera
macroeconomiei ºi microeconomiei, efectele lor sociale,
locul ºi rolul învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii în etapa
tranziþiei, starea de spirit a populaþiei, evoluþiile din sfera
democraþiei, statului de drept ºi societãþii civile, precum
ºi poziþia þãrii noastre în Europa ºi în lume.
Constatarea generalã, care se desprinde din
analiza întreprinsã în acest capitol, poate fi rezumatã
fãcând apel la spusele, din 1992, ale lui David Garst,
cel mai mare om de afaceri în domeniul agriculturii
ºi zootehniei din SUA, bun cunoscãtor al realitãþilor
româneºti: Sunteþi un popor foarte instruit, dar vã
lipsesc încrederea ºi curajul. Sunt un martor al
dezvoltãrii României ºi pentru mine este foarte
elocventã trecerea de la cãruþele din 1957 la
parkingu-rile supraaglomerate din Bucureºtiul
anilor 90. O ilustrare ºi mai vie a capacitãþii
creatoare a poporului dv. este Casa Poporului. Cred
cã ar trebui sã organizaþi excursii acolo, pentru ca
fiecare sã poatã vedea cu proprii ochi aceastã
magnificã realizare. Nimic nu este adus din import,
totul, de la construcþie pânã la cele mai mici detalii
de interior, este fãcut aici, în România, de români.
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ªtiinþa naþiunii este ºtiinþa patriei,
iar a-þi cunoaºte þara este cel mai bun mijloc de a o servi.

Dimitrie GUSTI

Simpla vizitare a Casei Poporului ar putea face
sã renascã mândria ºi încrederea în forþele proprii ale
fiecãrui român Nu trebuie uitat cã Ceauºescu, oricum
ar fi fost el, a lãsat douã moºteniri extrem de
importante: o industrie dezvoltatã ºi lipsa oricãrei
datorii externe. Or, acestea sunt douã mari promisiuni
pentru perspectivele României. Folosindu-le ºi
profitând de faptul cã aveþi oameni pregãtiþi ºi o

poziþie foarte bunã din punct de vedere geografic ºi
economic, aþi putea deveni în scurt timp un popor
prosper, care, lipsit de griji, sã dea frâu liber
inventivitãþii ºi inteligenþei sale native3.
De ce, oare, pornind de la asemenea premise
favorabile, deosebit de generoase, România a înregistrat,
pe parcursul ultimului deceniu, un declin, ilustrat, parþial,
de tabelul care urmeazã?

Tabel comparativ privind producþia principalelor produse industriale
în intervale relative de timp1)

117 dolari, în 1998? Iar pensia medie nominalã lunarã s-a
redus, la rândul ei, de la 95 dolari, în 1989, la 45 dolari,
în anul 1998?
ªi multe, multe alte de ce?-uri s-ar putea adãuga
celor anterioare.
Analizele cuprinse în lucrare sunt întregite ºi
susþinute de un amplu documentar statistic, cuprinzând
principalii indicatori economico-sociali ai evoluþiei
României în perioada 1938-2000.
Urmãrind o prezentare cât mai riguroasã ºi
obiectivã a realitãþii, bazatã pe date ºi fapte, lucrarea
se poate constitui într-un avertisment ºi, totodatã,
într-o invitaþie la raþiune ºi angajare responsabilã a
tuturor forþelor interesate în acþiunea de redresare a
economiei româneºti, a celorlalte domenii ale vieþii
sociale. Doar în acest mod se poate ajunge la necesara
ºi dorita stare de normalitate, care înseamnã
dezvoltare durabilã, progres cuprinzãtor pentru þarã,
pentru toþi cetãþenii sãi.
În acest sens, datele, faptele, opiniile ºi constatãrile
cuprinse în volumul de faþã se adreseazã  spre informare
ºi reflecþie  tuturor celor interesaþi de prezentul ºi viitorul
þãrii, inclusiv diverselor forþe social-politice ºi organisme
ale societãþii civile.
Cât priveºte rãspunsul la întrebarea România
încotro?, acesta va face obiectul de studiu ºi analizã al
celui de al doilea volum al lucrãrii Starea naþiunii 2000.
România încotro?, care va fi publicat dupã alegerile
parlamentare ºi prezidenþiale din acest an.
Septembrie 2000

Autorul

1
Vladimir Pasti, Mihaela Miroiu, Cornel Codiþã, România Starea de fapt, vol.I, Editura Nemira, Bucureºti, 1996, p. 9.
2
Dimitrie Gusti, Sociologia naþiunii ºi a rãzboiului, Editura Floare
albastrã, 1995, p. 10, 12, 16.
3
Apud. Cornel Coman, Libertatea, ziar de informaþie, atitudine,
reportaj, Brãila, anul III, numerele 607, 608, 609, 24-26 iunie 1992.
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Surse: Anuarul statistic al României, 1990, 1998, Buletin statistic trimestrial, Trim. II, 1999, Buletin statistic lunar, ianuarie, 2000
Notã: 1) Datele statistice pentru perioada cea mai recentã sunt disponibile la unele produse pentru anul 1998, la altele pentru anul 1999.
Pentru evidenþierea nivelului producþiei industriale înregistrat în anul 1999, sau, dupã caz, 1998, faþã de perioada anterioarã, s-a
procedat la identificarea acelui an, din intervalul 1938-1989, în care nivelul producþiei a fost aproximativ acelaºi cu cel din anul 1999 sau
1998. Fãcând diferenþa între cele douã momente s-a obþinut declinul sau regresul aproximat în timp al nivelului producþiei respectivului
produs industrial, prezentat în ultima coloanã a tabelului.

De ce produsul intern brut s-a redus de la 52
miliarde dolari, în 1989, la 39,3 miliarde dolari (valori
estimative), în anul 1999?
De ce investiþiile totale de 15,8 miliarde dolari în
anul 1989, s-au redus la 6,8 miliarde dolari, în 1998?
De ce, comparativ cu un excedent de 11,4 miliarde
dolari, înregistrat în perioada 1985-1989, soldul balanþei
comerciale cunoaºte un deficit de 16,7 miliarde dolari,
în perioada 1990-1999?
De ce datoria externã a României, care se redusese de
la 6,8 miliarde dolari, în 1985, la 174 milioane dolari, în anul
1989, s-a majorat la 9 miliarde dolari, în anul 1998?

De ce cursul mediu de schimb al dolarului s-a
modificat de la 15 lei, în 1989, la 23.574 lei, la 15
septembrie 2000?
De ce indicele preþurilor de consum al populaþiei a
crescut la 85.680,7%, respectiv preþurile s-au mãrit de
856,8 ori?
De ce puterea de cumpãrare a populaþiei s-a redus,
fapt reflectat de evoluþia indicelui câºtigului salarial real
mediu, care reprezenta, în anul 1999, 61% din nivelul
anului 1989? De ce câºtigul salarial mediu nominal net,
exprimat în dolari, la cursul de schimb oficial mediu anual
al BNR, s-a diminuat de la 205 dolari, în anul 1989, la

Macroeconomia în derivã, microeconomia
sub presiunea destrãmãrii; efecte sociale negative
Învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura naþionalã
Starea de spirit a populaþiei  oglinda realitãþilor
Reformele: controverse strategice în dauna
intereselor naþionale
Conducerea societãþii; democraþia, statul de drept
ºi societatea civilã
România în context european ºi mondial
PARTEA a II-a
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI
AI EVOLUÞIEI ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1938-2000
DOCUMENTAR STATISTIC
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Adunarea festivã
de la Palatul Sporturilor ºi Culturii din Capitalã

Prof. univ. dr.
Septimiu TODEA,
decanul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

Cadrele didactice ºi studenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport pãºesc în noul an universitar cu emoþie, dar ºi satisfacþia
lucrului împlinit ºi, mai cu seamã, cu încredere în viitor.
Acum, dupã 8 ani de activitate, ne-am vãzut încununate de
succes eforturile depuse, obþinând unele performanþe notabile.
Dintre toate acestea, þin s-o menþionez, în primul rând, pe
cea mai relevantã: dupã cum vã este cunoscut, facultatea
noastrã este una dintre facultãþile Universitãþii Spiru Haret
care a trecut examenul acreditãrii.
Începând cursurile anului universitar în localul nou ºi
modern al facultãþii, proprietate a Fundaþiei România de
Mâine, a Universitãþii Spiru Haret la douã noi specializãri:
Educaþie Fizicã ºi Management în Sport ºi Kinetoterapie.
Noul an universitar debuteazã cu un numãr însemnat de
studenþi înscriºi în anul I, de aproape 5 ori mai mare decât cel
din anul universitar trecut.
Planul de învãþãmânt, programele analitice sunt în
concordanþã cu cerinþele actuale ale învãþãmântului superior de educaþie fizicã ºi sport, asigurând un echilibru judicios
între teorie ºi activitatea practicã sportivã ºi cuprinde discipline cu un mare impact în formarea viitorilor specialiºti ai
domeniului, pregãtiþi sã facã faþã competiþiei valorice.

Mulþi performeri, mari sportivi ai României, componenþi
ai loturilor naþionale de înot, rugbi, tir, gimnasticã aerobicã,
volei, handbal, lupte, tenis, arte marþiale sunt studenþi ai
facultãþii noastre.
Consiliul profesoral al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport a urmãrit permanent ridicarea calitãþii pregãtirii
profesionale a studenþilor ce s-a concretizat ºi prin
promovarea examenului de licenþã în proporþie de pânã la
90%, pentru cele cinci promoþii.
La toate disciplinele didactice cuprinse în Planul de
învãþãmânt avem cursuri scrise, tipãrite.
Peste 80% dintre cadrele didactice ale facultãþii, multe
fiind personalitãþi în lumea sportivã, maeºtrii emeriþi ai
sportului sau antrenori emeriþi, cadre didactice cu mare
autoritate didacticã ºi ºtiinþificã au norma de bazã la
Universitatea Spiru Haret.
Asigurarea continuã a bazei materiale s-a concretizat prin
amenajarea a noi laboratoare ºi cabinete metodice de
specialitate care au fost dotate cu materiale didactice necesare
desfãºurãrii unui învãþãmânt modern; numãrul acestora fiind
în prezent de 17, iar valoarea materialelor ºi aparaturii din
dotare a însemnat un efort financiar deosebit.
În acest context, daþi-mi voie sã exprim, în numele cadrelor
didactice ºi al studenþilor facultãþii, gratitudinea pentru
eforturile Fundaþiei România de Mâine, personal d-lui
preºedinte, prof. univ. dr. Aurelian BONDREA, care ne-a
sprijinit ºi ajutat permanent, având acum toate condiþiile
desfãºurãrii unui învãþãmânt modern.
Condiþiile create au fãcut posibil ca Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret sã fie, în prezent,
cea mai dotatã dintre toate instituþiile de învãþãmânt sportiv
private, existente în þara noastrã ºi devenind, astfel, o
alternativã realã, competitivã a învãþãmântului de stat.
Toate acestea mã îndreptãþesc sã exprim, în numele
Consiliului profesoral, convingerea cã, pentru noi, cadrele
didactice ºi studenþii facultãþii, noul an universitar va fi
marcat, în continuare, de alte ºi semnificative rezultate, fiind
permanent animaþi de dorinþa de a atinge standarde înalte de
performanþã ºi care sã însemne un proces de învãþãmânt
modern, orientat spre viitor, spre Mileniul 3, cu un grad superior de dotare ºi mod managerial de organizare.
Vom face tot ce depinde de noi ca Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret sã se bucure de
toatã consideraþia în opinia universitarã, în lumea miºcãrii sportive din þara noastrã, care ºi la Jocurile Olimpice de la Sydnei
ºi-a reconfirmat valoarea, menþinându-se în elita sportului
internaþional. Dorim ca facultatea noastrã sã devinã un izvor
de apreciaþi profesori, antrenori ºi manageri sportivi, pregãtiþi
temeinic pentru modelarea fiinþei umane, armonizat dezvoltate,
pentru nevoile secolului viitor, pentru reprezentarea þãrii ºi
neamului românesc în marile competiþii sportive internaþionale.
Mult succes în noul an universitar!

Alexandra ANTONIU
studentã, anul I,
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

Mã adresez dumneavoastrã, în numele tuturor celor ce,
începând de astãzi, vom avea bucuria sã ne numim boboci
ai Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior.
Acest moment este unul aºteptat de cãtre noi toþi, pentru
cã acum începem o nouã etapã a vieþii noastre, cea a studenþiei.
În anii ce vor urma vom construi profilul complet al
personalitãþii noastre. Acela al unor economiºti, viitori
creatori de valori, valori atât de necesare României de astãzi.
Fiecare dintre noi ne-am dorit foarte mult sã ajungem
pânã aici, în pragul studenþiei. Fiecare am sperat, am muncit
pentru ca acest lucru sã fie posibil, iar acum, când a devenit
realitate, vrem sã vã împãrtãºim bucuria noastrã, speranþele
noastre, nerãbdarea pe care o încercãm atunci când ne gândim
la viitor.
Alãturi de dumneavoastrã, dorim sã pãºim cu dreptul în
primul an de studii. Am ales Facultatea de Marketing ºi
Comerþ Exterior, pentru cã ea ne va oferi acces la o culturã
economicã completã, la o profesie frumoasã ºi interesantã,
cu aplicaþii largi în prezent.

(Continuare în pag. 7

În curând, revista Opinia naþionalã va apãrea într-o formã înnoitã,
16 pagini, sub direcþiunea lui Adrian Pãunescu.
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Sperãm cã ne vom ridica la înãlþimea aºteptãrilor
dumneavoastrã, cã vom contribui, cu munca noastrã, cu
entuziasmul specific vârstei, la sãvârºirea unui act de culturã
atât de necesar societãþii noastre, acela al naºterii peste patru
ani a unei generaþii de economiºti, specialiºti în marketing ºi
tranzacþii internaþionale.
Suntem conºtienþi cã nu va fi uºor, cã viaþa de student
presupune ºi multe sacrificii, dar contãm pe sprijinul,
înþelegerea ºi talentul didactic al profesorilor din facultatea
noastrã. Dorim ca dialogul între generaþii, comunicarea, sã
fie realitãþi palpabile pe parcursul celor patru ani de studiu,
realitãþi care sã se concretizeze în satisfacþii ºi rezultate
deosebite atât pentru noi, cât ºi pentru dumneavoastrã.
Aº vrea sã închei mulþumindu-vã pentru cã mi-aþi acordat
câteva clipe din timpul dumneavoastrã pentru a vã împãrtãºi
gândurile ºi sentimentele bobocilor, sentimente care ne
încearcã acum, la început de drum.
Vã mulþumesc !

Mihai NEGROIU,
student în anul III,
Facultatea de Sociologie-Psihologie
Am deosebita plãcere de a vã prezenta, din punctul de
vedere al unui student, ceea ce înseamnã pentru mine
Universitatea Spiru Haret, dar, în special, Facultatea de
Sociologie-Psihologie.
Înainte de toate, vã cer permisiunea de a-i felicita pe noii
noºtri colegi, pentru decizia luatã de a urma cursurile
Universitãþii noastre. Totodatã, vreau sã-i asigur cã alãturi
de ei retrãiesc ºi eu emoþia începerii unui nou an universitar.
Vreau sã vã spun cã la dezvoltarea acestei instituþii de
învãþãmânt, pe lângã rolul primordial pe care îl au cadrele
didactice în educarea ºi formarea persoanelor, care s-au
perindat de-a lungul timpului prin sãlile de curs, un rol
deosebit îl au ºi generaþiile de studenþi care, o datã cu
absolvirea facultãþii, au mai adãugat o piatrã la piramida gloriei
Fundaþiei România de Mâine, transformând numele
Universitãþii într-un renume.
Poate unii dintre voi vã întrebaþi de ce România de Mâine?
Ei bine, trebuie sã ºtiþi cã România de mâine suntem noi,
studenþii de azi, care reprezentãm viitorul acestei þãri.
Rolul Universitãþii Spiru Haret este acela de a forma
persoanele atât ca oameni, cât ºi ca profesioniºti.
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Misiunea umanã a Facultãþii de Sociologie-Psihologie
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cã primul pas în a deveni psiholog este de a ne cunoaºte pe
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spunea mentorul nostru spiritual, Dimitrie Gusti,
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vii ale neamului.
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societãþii ºi statului pe conducãtorii ei fireºte, în toate direcþiile
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ºi pe toate tãrâmurile  spunea acelaºi Dimitrie Gusti: În
gândirea lui, universitatea este aceea care formeazã o
comunitate socialã de viaþã ºi de concepþie, care se
înfãptuieºte prin strânsa conlucrare a profesorilor cu studenþii
la acea operã obºteascã  monument neterminat, ce se
clãdeºte de veacuri  ºi care este ºtiinþa.
În calitatea ei de organ suprem în formarea culturii
naþionale  dupã expresia aceluiaºi Dimitrie Gusti 
universitatea are un rol fundamental în dezvoltarea societãþii,
acela de a pregãti ºi forma inteligenþele superioare ale
naþiunii. Aceste inteligenþe superioare reprezintã  dupã
D. Gusti  directori de conºtiinþã bine pregãtiþi, producãtori
ai unei democraþii adevãrate ºi a conºtiinþei libere.
Prin funcþiile universitãþii se creeazã personalitãþi
care-ºi dau un sens prin ele însele, pe lângã acela de a fi
propulsor al acþiunii sociale Din ideea demnitãþii  nota
Gusti  se desprinde o mare cerinþã eticã: aceea ca nici o
personalitate sã nu fie întrebuinþatã în cadrul vieþii sociale
ºi culturale, pentru scopuri care i-ar fi strãine, pentru care
nu s-a pregãtit sau pentru care îi lipsesc posibilitãþile de
înþelegere certã ºi realã.
Fiecare deschidere de nou an universitar rãsfrânge cãtre
noi o luminã necesarã pentru un nou parcurs în treptele
studenþiei noastre.
Deschiderea anului universitar 2000-2001 are ºi pentru
noi, studenþii Facultãþii de Sociologie-Psihologie, un ecou
aparte. În contextul marilor schimbãri în sfera vieþii
economico-sociale, culturale devin tot mai pregnante ºi
mutaþiile în ºtiinþele sociale ºi umane. Cercetãrile noastre
cu caracter aplicativ, precum ºi practicile de specialitate
asigurã raporturi mai directe cu realitãþile socio-umane din
diferite arii ale vieþii sociale. Este suficient sã vã mãrturisim
unele date ale cercetãrilor noastre de teren sau despre felul
în care ne-am desfãºurat anumite stagii ale practicii de
specialitate pentru a vã convinge cât de frumoasã ºi de
interesantã poate fi viaþa ºi activitatea studenþilor de la
Facultatea de Sociologie-Psihologie.
Adresãm cu respect salutul nostru tuturor celor care
conduc destinele Universitãþii Spiru Haret, pentru toate
cadrele didactice, pentru fiecare dintre dumneavoastrã,
prezenþi astãzi la aceastã deschidere.
Vã mulþumesc !
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT UNIVERSITAS
SPIRU HARET

(Continuare în pag. 8)
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Adrian PÃUNESCU,

profesor universitar asociat
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Domniþe studente, domni studenþi,
doamne profesoare,
domni profesori,
domnule rector,
Apãsarea Mileniului 2 se simte pretutindeni. În
ceºtile noastre îi ducem tot zaþul. Toate notele de platã
ning, viscolesc, troienesc. Cu dobânzi. Plus chinurile
facerii Mileniului 3, în maternitãþile Mileniului 2. Toate
excesele unui mileniu întreg se plãtesc astãzi, la sfârºitul
lui. Rugurile Evului Mediu se deconteazã în întunericul
finalului de mileniu. Cortina care cade e giulgiul de pe
umerii lui Isus.
Intrã astãzi în lupta pentru luminã ultima promoþie
de studenþi ai Mileniului 2, cea care-ºi va da examenele
anului întâi, în zilele de dupã primul revelion al
Mileniului 3, de fapt  revelionul dintre milenii. E o
coincidenþã într-adevãr rarã. E un unicat. Dar ºi o
povarã în plus. Vom putea spune mâine: Aceasta e
ultima fotografie a unor oameni tineri
semnificativi din Mileniul 2. Aºa arãta Mileniul 2
la predarea gestiunii. Mileniul tuturor posibilitãþilor ºi
al tuturor imposibilitãþilor, al tuturor zborurilor în cosmos ºi al tuturor târârilor cãtre peºteri.
Din nefericire, Mileniul 3 gãseºte România
zbãtându-se în plinã tragedie naþionalã. Milioanele ºi
milioanele de români  de toate vârstele ºi de toate
meseriile  þãrani, muncitori, intelectuali, îºi trãiesc
umilinþa în propria lor þarã înstrãinatã, pe pãmânturile
lor pãrãginite, în fabricile lor vândute fraudulos unor
interese strãine, în institutele de cercetãri ºtiinþifice,
bãtute peste mâini ºi peste inimi de niºte autoritãþi
bolnave de trufie. Bãtrânii sunt dispreþuiþi ºi deferiþi
prea devreme morþii, iar tânãra generaþie e obligatã
sã încerce sã biruie, prin forþe proprii, sãrãcia,
confuzia valorilor ºi lipsa de orizont.
În plin proces de globalizare ºi de mondializare,
cultura ºi învãþãmântul rãmân o ºansã realã de pãstrare
ºi dezvoltare a identitãþii individuale ºi naþionale, spre o
complexã identitate universalã. Cine construieºte
universitãþi ºi dã locuri de iluminare tinerilor, spre a se
educa ºi spre a se instrui, pledeazã pentru identitatea

fiecãruia ºi pentru ieºirea din marasm a întregii societãþi
româneºti. Ne aflãm aici, acum, într-o asemenea poziþie:
lupta pentru identitate.
Ca într-o noapte de înviere a acestui neam pãtimit,
se poate aºeza, deasupra efortului acestei universitãþi,
chemarea mântuirii: Veniþi de luaþi luminã! Acesta e
rostul nostru: sã producem luminã ºi sã descoperim în
dumneavoastrã, promoþiile de la confluenþa mileniilor,
vocaþia ca dumneavoastrã înºivã sã produceþi ºi sã
dãruiþi luminã.
România aºteaptã aceastã luminã.
Are nevoie de ea.
Cãci soluþia ieºirii din criza în care ne aflãm, e
crearea în cei tineri, în dumneavoastrã adicã, a
unui nou climat al performanþei, a unei noi
mentalitãþi a performanþei.
Desigur, trebuie grijã pentru cei mulþi, de fapt,
pentru toþi.
Trebuie protecþie socialã.
Trebuie milã, compasiune, omenie, solidaritate.
Trebuie empatie.
Dar, peste toate, acum e urgentã nevoie de
performanþã. Trebuie performanþã, ºi în sport, dupã
cum se ºi obþine, deºi tot în sport, la olimpiade, ni se
ºi furã, în vãzul lumii, drepturile noastre la aur ºi la
imnul naþional, dar trebuie performanþã ºi în
spirit, în olimpiadele spiritului, în ºtiinþã, în
culturã, în civilizaþie.
Performanþa e salvarea.
Sã fim mai buni decât alþii, pentru a putea aºeza
România pe hãrþile supravieþuirii Mileniului 3. Ca sã nu
ajungem o populaþie cu trãsãturile specifice confiscate
ºi cu oamenii transformaþi în numere, ne trebuie
performanþã. Trebuie cultivaþi ºi încurajaþi cei ce pot
face performanþã. ªi, desigur, trebuie o grilã serioasã
ºi necoruptã de criterii.
Aflãm cu pasivitate, de exemplu, cã familiile unor
copii bolnavi cautã câte 50, câte 100, câte 150.000 dolari,
ca sã-ºi ducã nefericiþii fii ºi nefericitele fiice în nu ºtiu
ce mare þarã a lumii, ca sã se opereze de boli de care,
aici, în Balcania Ferice, bolnavii nu se pot opera. De
ce nu se pot opera? Întreb eu. Pentru cã performanþa
în medicinã e din ce în ce mai rãu susþinutã. În
acest context, dau, aici, acum, glas nevoii de a fi
aprobatã ºi acreditatã de urgenþã de cãtre cei în drept
Facultatea de medicinã a Universitãþii Spiru Haret.
România poate ºi trebuie sã devinã un teritoriu liber
al luptei pentru performanþã ºi al performanþei
respectate ºi puse în lucrare. România poate fi o Elveþie
a bãncilor spiritului învingãtor.
Aici, acum, Universitatea noastrã poate fi  eu aº
zice cã trebuie sã fie!  un avanpost al performanþei ºi
al izbãvirii de cele rele, adicã de mediocritate, de conformism ºi de comoditate a minþilor ºi braþelor.
Cãci  spre exemplu  destule mari þãri ale lumii
sunt mari prin promovarea valorilor ºi a performanþei.
Nu geografia singurã e menitã sã dea mãrime unei þãri.
America e America, înainte de orice pentru cã pe
pãmântul ei s-au putut realiza ºi exprima, ºi valori, ºi
competenþe din þãri care, ca ºi România, nu ºi-au susþinut
suficient valorile, competenþele, performanþele. Ce-ar
fi sã încercãm, de-acum încolo, sã ne considerãm 
prin analizã deºteaptã ºi prin statisticã onestã  o mare
putere intelectualã, o Americã rãsãriteanã, o cale cãtre
noi înºine? Ce-ar fi sã nu mai risipim valorile ºi sã le
dãm întrebuinþare ºi strãlucire acasã, lansând aici, de
îndatã, ideea ºi climatul de performanþã?
Nimic nu e mai trist, pentru niºte oameni tineri,
decât lipsa de perspectivã, într-un orizont închis
ºi suficient, dupã toatã sãrãcia de fiecare zi. Cãci
toate ar fi suportabile, dacã ar avea un sfârºit ºi
el ar putea fi întrezãrit. Dar mizeria umilitoare,
promiscuã ºi, vai, nesfârºitã, care se vede astãzi, ºi în
jur, ºi la capãtul tunelului, trebuie curmatã printr-o nouã
abordare a climatului ºi mentalitãþii performanþei.
În generaþia mea literarã, doamne, domniþe ºi domni,

am avut norocul ca niºte poeþi de geniu  Nicolae Labiº,
Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, din
pãcate, toþi patru plecaþi îngrozitor de repede la cele
veºnice  sã lanseze ºi sã întreþinã climatul
performanþei. Ne-au premers alte generaþii ale
performanþei. Iatã, generaþia Zaharia Stancu,
Constantin Noica, Mircea Eliade, Petre Þuþea, Mihai
Beniuc, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Eugen Jebeleanu,
Dimitrie Stelaru, Geo Dumitrescu, Constantin Tonegaru,
ªt. Augustin Doinaº!
Iatã generaþia incomparabilã Petru Dumitriu, Eugen
Barbu, Marin Preda!
Luminã ºi performanþã!
Provocare ºi tãmadã!
Din perspectiva unui vers de neuitat al lui Nichita
Stãnescu, vã provoc la performanþã: Aceastã mare e
acoperitã de adolescenþi/Care învaþã mersul pe
valuri în picioare! Aºa scrie întâiul clasic al literaturii
poetice române din ultima jumãtate a veacului 20.
Vã chem, cu versul lui: Învãþaþi mersul pe valuri
în picioare!
Aveþi dreptul la curaj.
Aveþi datoria de a îndrãzni.
Bãlcescu vorbea, cu dumneavoastrã parcã,
afirmând: În junie este entuziasmul lucrurilor
mari ºi devotamentul pentru adevãr.
Nu ºovãiþi! Nu dezarmaþi!
Nu uitaþi cã, la 24 de ani, Avram Iancu, cel mai
curat ºi complex erou al naþiunii române, conducea
Revoluþia de la 1848, din Ardeal, ºi începea sã moarã
pentru þarã.
Nu conteniþi sã fiþi eminescieni, adicã sã rostiþi: Nu
credeam sã-nvãþ a muri vreodatã/Pururi tânãr
înfãºurat în manta-mi...
Aceastã þarã are nevoie de performanþã pentru
cã trebuie sã-ºi pãstreze identitatea ºi sã nu devinã o
biatã ºi supusã clientã la abatoarele veacului, ca animal de povarã.
Noi, cei mai în vârstã ca dumneavoastrã, suntem
egoiºti ºi, din egoism, avem nevoie de dumneavoastrã,
adicã de o generaþie tânãrã doritoare sã înveþe, sã se
afirme ºi sã performeze, mai ales în spirit.
Zice Blaga:
Uºor nu e nici cântecul. Zi
ºi noapte, nimic nu-i uºor pe
pãmânt
cãci roua e sudoarea privighetorilor
care au ostenit toatã noaptea cântând.
Da, nimic nu-i uºor pe pãmânt. Nici munca de
salahor, nici munca savantului, nici munca artistului.
Tinere domniþe, tineri domni, domnilor profesori,
domnule rector,
Doriþi sã nu fiþi sclavi iarãºi pe vechiul nostru
pãmânt? Aºa pare sã vã întrebe poetul în imnul naþional.
Doriþi sã ieºim din blestemul sub-dezvoltãrii, al
dependenþei ºi al mizeriei?
Tentaþi performanþa!
Iubiþi performanþa!
Învãþaþi performanþa ºi realizaþi performanþa!
Veniþi sã primiþi luminã, ca sã îmbogãþiþi lumina!
Al treilea rãzboi mondial este, ºi economic, ºi politic, ºi militar. Dar al treilea rãzboi mondial este, peste
toate, o bãtãlie a inteligenþelor, a performanþelor, a
valorilor, o competiþie a împlinirilor intelectuale. O
confruntare a bibliotecilor ºi a tehnologiilor, o luptã
navalã a gândurilor, o piaþã a pieþelor creierelor care
lucreazã.
Trebuie sã fim, mãcar acum, la confluenþa erelor, în
tabãra învingãtorilor. Haideþi sã lansãm, sã dezvoltãm
ºi sã respectãm competiþia valorilor, pentru a fi puternici
acasã ºi pentru a nu pierde bãtãliile cu lumea.
Haideþi sã fim noi înºine, pentru a spori lumina lumii!
Performanþa salveazã România!
Tânãra generaþie simte, de pe acum, în ceasuri, Mileniul
3, Mileniul Spiritului, Mileniul unei noi condiþii umane!
Doamne, ocroteºte-i pe Români!

