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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

În cuprins:
Aspecte concrete referitoare la îndeplinirea
 de cãtre Universitatea Spiru Haret 
a ansamblului de criterii generale
ºi standarde obligatorii, prevãzute de
Legea nr. 88/1993 privind acreditarea
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi
recunoaºterea diplomelor, republicatã.

La Universitatea Spiru Haret,
studenþii vin pentru calitatea învãþãmântului,
pentru profesorii ei
ºi condiþiile optime de studii ce le sunt oferite
Recent, domnul Carol Sebastian, reporter al postului londonez de radio B.B.C., a adresat domnului prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea rugãmintea de a acorda prestigiosului post de radio un interviu în legãturã cu
statutul actual ºi perspectivele Universitãþii Spiru Haret - cea mai puternicã instituþie de învãþãmânt superior
particular din România.
Faþã de nevoia de a informa cât mai pe larg opinia publicã din þarã ºi din strãinãtate asupra unor probleme
de interes major, depãºind cu mult mediile universitare, rectorul Universitãþii Spiru Haret a acordat postului
internaþional de radio B.B.C. interviul al cãrui text integral  difuzat ºi de postul de televiziune România de
Mâine (tv RM)  îl publicãm mai jos.
Rep.  Domnule Bondrea, de ce atâta
omenet ºi studenþime la dumneavoastrã?
Sunteþi acuzat de ministrul învãþãmântului ºi,
poate, pe un ton mai diplomatic, ºi de
preºedintele CNEAA de supraîncãrcarea
schemelor cu studenþi?
A.B.  Mai întâi, aº dori sã mulþumesc
Postului de radio BBC pentru iniþiativa de a
asculta ºi punctul nostru de vedere în legãturã
cu aceastã vestitã cifrã de ºcolarizare. Dupã
pãrerea mea, este o mare exagerare. Eu aº fi
fost foarte mulþumit ºi aº fi dorit sã aud un
punct de vedere al doamnei ministru ºi al
domnului preºedinte Mihãilescu în legãturã cu
standardele ºi criteriile pe care nu le
îndeplineºte Universitatea Spiru Haret. Sunt
foarte multe criterii ºi standarde ºi-aº putea
spune cã, prin respectarea lor, se manifestã o
mare exigenþã faþã de calitatea învãþãmântului.
Problema cifrei de ºcolarizare este, dupã
pãrerea mea, o problemã artificialã. În primul
rând, ea nu are un suport legal pentru
învãþãmântul particular. Nu este prevãzutã în
nici o lege. Existã legi ºi existã prevederi
numai pentru cifra de ºcolarizare de la
învãþãmântul de stat. Aºa este cazul ºi cu
ultima lege, din 2001, cu privire la cifra de
ºcolarizare în învãþãmântul de stat cu taxã.
Este o lege specialã. Putea fi acolo ºi un
alineat, dacã nu un articol, în legãturã cu cifra
de ºcolarizare în învãþãmântul superior
particular. Nu existã, însã, aºa ceva. Legea
învãþãmântului, republicatã, are 2 articole,
referitoare la obligaþia ministerului de a stabili
cifrele de ºcolarizare pentru învãþãmântul de
stat ºi de a le da publicitãþii. ªi acest lucru nu
e întâmplãtor. Cifra de ºcolarizare depinde
de buget. Statul nu poate susþine financiar
decât o anumitã cifrã de ºcolarizare, nu o
poate depãºi, datoritã bugetului alocat. E
încorsetat de buget, nu sunt bani. Nu acelaºi
lucru se poate spune despre învãþãmântul
particular. De fapt, este un principiu general,
care se aplicã nu numai învãþãmântului
particular, ci este valabil pentru industrie,
pentru orice întreprindere particularã, pentru
instituþiile de culturã, pentru institutele de
cercetare ºtiinþificã etc., care se bazeazã pe
proprietatea privatã ºi îºi stabilesc programele
de producþie, de activitate în funcþie de
posibilitãþile pe care le au. În ultimã instanþã,
tot de buget, de bugetul propriu însã.
Mai existã ºi altceva, pentru învãþãmânt.
Existã un drept fundamental al omului 
dreptul la învãþãturã, care nu poate fi îngrãdit.
Învãþãmântul particular a apãrut ca o
alternativã, pentru a satisface acest drept
fundamental al omului. Oricare cetãþean al
României, care doreºte sã înveþe, gãseºte o
soluþie. La stat, de pildã, pentru învãþãmântul
gratuit, cifra de ºcolarizare s-a micºorat foarte
mult. De fapt, a devenit o problemã socialã.
În învãþãmântul de stat, dar ºi în cel particular
nu se mai gãsesc copii provenind din anumite
categorii sociale, de þãrani, de exemplu.
Rep.  ªi la dumneavoastrã se regãsesc în
cei 30.000 de studenþi? Câþi sunt fii de þãrani?
A.B.  Nu sunt prea mulþi. De ce nu
sunt prea mulþi? În primul rând, pentru cã
învãþãmântul preuniversitar a ajuns într-o
situaþie precarã, datoritã neglijenþei din
partea statului. Marea majoritate a þãranilor
nu are posibilitatea sã-ºi ºcolarizeze copiii
pe bani. Singura posibilitate pe care le-o
oferea statul era învãþãmântul gratuit.
Rep.  Domnule Bondrea, sunteþi o
instituþie destul de avutã în comparaþie cu
altele, dupã cum dumneavoastrã înºivã
spuneþi. De ce nu le daþi burse copiilor de
þãrani sã vinã sã studieze la dumneavoastrã?
A.B.  Sã ºtiþi cã ne-am propus. Pe
mãsura creºterii veniturilor noastre, ne-am

propus sã acordãm burse, în special fiilor
de þãrani, care au posibilitãþi limitate
pentru a urma învãþãmânt superior. ªi o
vom ºi face.
Rep.  De ce n-aþi fãcut-o pânã acum?
A.B.  N-am fãcut-o pânã acum, pentru
cã existã doar impresia cã Universitatea Spiru
Haret are o mare avuþie. Nu este aºa. În primul
rând, noi suntem o fundaþie nonprofit. Eu
trebuie sã asigur baza materialã, eu n-am
moºtenit ºi n-am primit de la stat nimic. Eu

Rep.  Bun. Cât sunt din taxe, procentual?
A.B.  Procentual, cam 70% din
venituri sunt din taxe.
Rep.  ªi 30% din ... Ca sã rezumãm
A.B.  În anul acesta ºi care urmeazã,
sper sã ajung la 40-50% venituri din alte
surse, venituri nonprofit
Rep.  Ce înseamnã venituri nonprofit?
A.B.  Venituri nonprofit înseamnã cã
toate veniturile obþinute le investesc în baza
materialã ºi în salarii.

Universitãþii pânã la asistent ºi preparator, de
la femeia de serviciu ºi pânã la cel mai mare
director din Fundaþie, fiecare trãieºte pe bazã
de salariu, stabilit în funcþie de calitatea
muncii fiecãruia, de cantitatea muncii
fiecãruia. Deci, existã un echilibru între
venituri ºi cheltuieli ºi investiþii. Dacã am
fãcut peste 1.000 de miliarde lei investiþii,
aceasta înseamnã cã s-au gospodãrit cu grijã
banii, cã nu ºi i-a însuºit nimeni.
Rep.  Contractele, domnule Bondrea,
de care vorbeaþi, cum le-aþi obþinut?
A.B.  Care contracte?
Rep.  Între firma de catering ºi
sindicate, fabricile de stat.
A.B.  La solicitarea lor. Nu-i cãutãm.
Vin ei. De-abia de la 1 ianuarie 2002 intrã
în funcþiune cu întreaga capacitate.
Rep.  Revenim la problema locurilor
pe care le oferiþi studenþilor. Problema e
urmãtoarea: argumentul care vi se
contraoferã, ca sã zic aºa, este cã nu poþi,

Rep.  ªi la învãþãmântul la distanþã. I
se pãrea...
A.B.  Nu avem învãþãmânt la distanþã.
Rep.  Aºa zicea Mihãilescu...
A.B.  Nu avem. Dacã gãsiþi
dumneavoastrã...
Rep.  De unde l-a scos Mihãilescu,
atunci?
A.B.  L-a scos din buzunar. Din
buzunar...
Rep.  Preºedintele Consiliului,
ditamai Consiliului Naþional de Evaluare
ºi Acreditare...
A.B.  Aºa cum a scos ºi doamna
ministru cifrele de ºcolarizare... N-am
învãþãmânt la distanþã...
Rep.  Cum le tot scoate lumea din
buzunar? Are ceva cu dumneavoastrã?
A.B.  Probabil cã are.
Rep.  Ce are?
A.B.  Lupta de concurenþã.
Rep.  Între cine ºi cine?

Interviul acordat de prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,

Preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret,
postului de radio B.B.C.

nu pot sã fac învãþãmânt prin cinematografe,
aºa cum fac multe universitãþi. Nu pot sã fac
învãþãmânt improvizat. Eu am investit în baza
materialã ºi în crearea de condiþii civilizate
peste 1.000 de miliarde de lei. Nu mã aflu la
stadiul ca sã-mi pot permite sã spun cã am
ajuns la nivelul când pot renunþa la investiþii.
Cei 30.000 de studenþi de la Universitatea
Spiru Haret învaþã în sedii proprii. Nu mai
închiriez spaþii, nu mai depind de proprietari.
O universitate cu pretenþii nu poate sã-ºi
desfãºoare activitatea cu grija cã vine, mâine,
patronul ºi anuleazã contractul de închiriere.
Ce faci, în asemenea condiþii, cu miile de
studenþi pe care te-ai angajat sã-i ºcolarizezi?
Eu am creat condiþii pentru cifra de
ºcolarizare pe care o am în prezent, dar ºi
pentru perspectivã.
Eu am acordat atenþie, de pildã, burselor
de merit. Vreau sã-i stimulez pe cei care
învaþã foarte bine. Am alocat, pentru acest
an universitar, un miliard de lei pentru burse
de merit, pentru copiii care au rezultate de
vârf, pentru ca sã-i stimulez ºi pe ceilalþi
studenþi sã înveþe, sã stimulez concurenþa
între ei, pentru a se prezenta cât mai bine.
Rep.  Domnule Bondrea, spuneþi cã aþi
investit 1.000 de miliarde lei în clãdiri, în
aparaturã, în ceea ce se numeºte dotare,
logisticã într-un cuvânt, cãmine, cantine
º.a.m.d. De unde aþi avut mia asta de miliarde?
A.B.  Din venituri proprii.
Rep.  Cum le-aþi obþinut, cum le-aþi
realizat, dacã sunteþi o fundaþie nonprofit?
A.B.  Sunt o fundaþie ºi o universitate
nonprofit. Fundaþia nu trãieºte numai din
taxe. Fundaþia are ºi alte venituri. În primul
rând cã are 4 institute de cercetare, care-ºi
desfãºoarã activitatea pe bazã de contracte.
Din aceste contracte, din tipãrirea studiilor,
lucrãrilor, Fundaþia a obþinut venituri de
peste 50 miliarde lei. Fundaþia are o editurã
proprie, o tipografie proprie, care tipãreºte
îndeosebi pentru necesitãþile studenþilor.
Aproape toate cursurile sunt tipãrite la
tipografia Fundaþiei. Dar se tipãresc ºi alte
lucrãri. Toate acestea aduc venituri.
Rep.  De la 50 de miliarde pânã la 1.000
de miliarde lei e un drum. Cum l-aþi fãcut?
A.B.  Recunosc cã cele mai multe
venituri sunt din taxe. Dar pe mãsura creãrii
posibilitãþii de a obþine alte venituri, din
alte surse, scade ponderea taxelor în
veniturile Fundaþiei ºi ale Universitãþii.

Rep.  Bun. Venituri nonprofit înseamnã
venituri realizate din cercetare ºi din mai ce?
A.B.  ªi din taxe.
Rep.  Nu, nu. În afarã de taxe. Vorbeam
de partea aceea de venituri realizate dincolo
de taxe.
A.B.  O sã vedeþi astãzi o activitate de
catering, care pe bazã de contracte asigurã
venituri foarte serioase. Avem deja contracte
cu foarte multe unitãþi, pentru asigurarea
mesei pentru mii de salariaþi: pentru
întreprinderi, pentru sindicate, pentru
funcþionari din instituþiile de stat. Bineînþeles,
am fãcut investiþii mari, tocmai ca sã aducã
venituri nonprofit. Nu-ºi însuºeºte nimeni nici
un ban din toate aceste venituri, aºa cum
prevede legea, toate se investesc ºi se asigurã
buna funcþionalitate a unitãþilor. Nici un leu
nu ºi-l însuºeºte nimeni! De la rectorul

totuºi, sã ºcolarizezi decât între limite
decente, astfel încât sã-i asiguri unui om
un proces de învãþãmânt decent, altfel, e
supraaglomeraþie ºi interese afaceriste.
A.B.  Nu. Cred cã este greºit pusã
problema. În primul rând, învãþãmântul de
calitate se bazeazã pe criterii ºi standarde. În
toatã legislaþia noastrã, dar ºi în legislaþia
internaþionalã se vorbeºte de respectarea
acestor criterii ºi standarde. Cred cã
Universitatea noastrã este, la ora actualã,
printre primele universitãþi care îndeplinesc
toate criteriile ºi standardele. Domnul
Mihãilescu n-a dorit sã vorbeascã, dar n-a avut
niciodatã nici un reproº la nici un criteriu sau
standard. Ba, dimpotrivã. ªi în raportul pe care
l-a fãcut acum ºi a ajuns la Camera Deputaþilor
nu are nici o observaþie la nici un criteriu ºi
standard. Are numai la cifra de ºcolarizare.

A.B.  De fapt, într-o economie de
piaþã...Economia de piaþã se bazeazã pe
concurenþã. Concurenþa este foarte mare
între universitãþile care nu întrunesc
criteriile ºi standardele ºi universitãþile
care le întrunesc. ªi unii se pun în slujba
acelora care nu întrunesc criteriile ºi
standardele.
Rep.  Vreþi sã spuneþi cã Mihãilescu
ºi Andronescu sunt puºi în slujba unora
care vã sunt concurenþi?
A.B.  Nu, nu. Domnul Mihãilescu, nu,
dar, de doamna Andronescu, mã îndoiesc.
Rep.  Vã îndoiþi în legãturã cu ce?
A.B. În legãturã cu sprijinul pe care-l
acordã concurenþei neloiale.
Rep.  Adicã o acuzaþi pe faþã cã
sprijinã concurenþa dumneavoastrã

A.B.  Eu nu fac concurenþã neloialã
nimãnui. Care-i concurenþa, domnule?
Vreau sã aud de la dumneavoastrã...
Rep.  Nu, nu... Sã rãmânem... O
acuzaþi pe faþã pe ministru cã sprijinã
concurenþa neloialã la adresa
dumneavoastrã.
A.B.  Nu. Daþi-mi voie sã dau douã
exemple:
Cu douã zile înainte de deschiderea anului
universitar 2001-2002, doi colegi de-ai mei
 rectori la Universitãþile Titu Maiorescu ºi
Nicolae Titulescu  s-au prezentat la o
emisiune desfãºuratã la un post de televiziune,
informând opinia publicã asupra faptului cã
universitãþile pe care le reprezintã au fost
acreditate. La deschiderea anului de
învãþãmânt vor fi fãcute comunicãri
importante despre acreditare  este cuvântul
dumnealor  ºi lansau chemarea pentru toþi
studenþii sã vinã la aceste universitãþi,
oferindu-se sã le dea sfaturi ºi consultaþii
gratuite. Oare, cei doi rectori au fost coautori
ai Ordonanþei de Urgenþã privind acreditarea
a opt universitãþi particulare, de cunoºteau atât
de bine cã aceasta va fi aprobatã ºi publicatã?
La aceeaºi datã, o altã universitate 
Dimitrie Cantemir  publica într-un cotidian
central un comunicat prin care fãcea cunoscut
cã prelungeºte perioada de înscriere pânã la 8
octombrie a.c. Nu ºtiu dacã este o coincidenþã,
dar, dupã apariþia Ordonanþei de Urgenþã în
Monitorul Oficial, Universitatea Dimitrie
Cantemir anunþã în acelaºi cotidian din 1
noiembrie, deci de astãzi, prelungirea perioadei
de înscriere la facultãþile din Bucureºti. Mai
poate fi o sesiune legalã în luna noiembrie?
Ce este aceasta, domnule? Nu este concurenþã
neloialã? De unde ºtiau aceste universitãþi cã
o sã aparã Ordonanþa de Urgenþã, când nu ºtia
nimeni înainte de deschiderea anului
universitar? A venit ca un trãznet. De ce era
nevoie de o Ordonanþã de Urgenþã, când
începuse procesul de acreditare la Camerã 
procesul trecuse de Senat - ºi sã opreºti la
jumãtatea drumului procesul normal, prevãzut
de lege, ºi sã pregãteºti o Ordonanþã de
Urgenþã, aºa cum a pregãtit-o doamna
ministru? Pentru cine? Pentru cele care
îndeplinesc criteriile ºi standardele? Oricineºi pune aceastã întrebare.
În altã ordine de idei, eu nu cred cã existã
vreo universitate care sã se lipseascã de
publicitate. Pãi, publicitatea este inima
economiei de piaþã. De fapt, cei mai mulþi
bani se investesc în publicitate de cãtre marile
firme, marile companii, marii patroni. Cum
sã-ºi facã, altfel, cunoscute produsele lor?
(Continuare în pag 3)

REFERITOR LA CIFRA DE ªCOLARIZARE
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. AURELIAN
BONDREA, s-a adresat, prin scrisoarea nr. 953/6.11.2001, preºedintelui
C.N.E.A.A., prof.univ.dr. IOAN MIHÃILESCU, solicitându-i, printre
altele, rãspuns la urmãtoarele întrebãri:
 1. Prin ce document oficial a solicitat Consiliul Naþional de Evaluare
Academicã ºi Acreditare Universitãþii Spiru Haret propuneri anuale pentru
cifra de ºcolarizare, din momentul apariþiei Legii nr. 88/1993 ºi, în mod
expres, pentru ultimii doi ani universitari (2000/2001 ºi 2001/2002)?
2. Prin ce document oficial s-a comunicat, de cãtre C.N.E.A.A.,
Universitãþii Spiru Haret cifra de ºcolarizare alocatã anual, îndeosebi pentru
anii universitari 2000/2001 ºi 2001/2002, ani la care se face referire pentru
depãºirea cifrei de ºcolarizare ? ( ).
3. În baza cãrei legi, hotãrâri de Guvern sau alt act normativ, C.N.E.A.A. alocã
cifra anualã de ºcolarizare la instituþiile de învãþãmânt superior particular, din
moment ce aceasta nu este un criteriu sau standard prevãzut de Legea nr. 88/1993,
republicatã, sau de Legea nr. 84/1995, republicatã, ºi nu se regãseºte în Fiºele
vizelor de autorizare ºi acreditare sau în Fiºa de evaluare instituþionalã ? ( )

Preºedintele C.N.E.A.A., prof.univ.dr. IOAN MIHÃILESCU, prin
scrisoarea nr. 3008/9.11.2001, precizeazã:
Urmare a scrisorii dvs. nr. 953/6.11.2001, vã comunicãm urmãtoarele:
La evaluarea specializãrilor de învãþãmânt superior particular, o datã cu
propunerea de autorizare provizorie sau acreditare C.N.E.A.A. menþioneazã ºi cifra
de ºcolarizare pentru anul I la specializarea respectivã.
În acest context, C.N.E.A.A. nu a stabilit cifra de ºcolarizare pentru anul I,
2001-2002, la specializãrile de învãþãmânt superior particular ( )
Atât Legea Învãþãmântului, cât ºi Legea nr.88/1993, republicatã, nu prevãd drept
criteriu de autorizare sau acreditare cifrele de ºcolarizare. Un asemenea criteriu
poate fi dedus din condiþia ca o universitate sã înmatriculeze un numãr de studenþi
proporþional cu resursele umane ºi materiale de care dispune. Utilizarea criteriului
cifrei de ºcolarizare în decizia de acreditare a unei universitãþi poate fi decisã de
Comisia Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport a Camerei Deputaþilor.
În concluzie, cifrele de ºcolarizare pentru anul I la instituþiile de învãþãmânt
superior particular trebuie sã reflecte gradul de îndeplinire a standardelor ºi
criteriilor pentru activitatea universitarã, personalul didactic, conþinutul
învãþãmântului, baza materialã, activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi activitatea
financiarã, structuri instituþionale.
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DIN VIAÞA COTIDIANÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Transformaþi în subiect al vieþii universitare, în
coparticipanþi ai propriului proces de formare
profesionalã, studenþii Universitãþii Spiru Haret
frecventeazã regulat cursurile, desfãºoarã activitãþi
susþinute în laboratoare computerizate ºi în
biblioteci, conferã seminariilor ºi sesiunilor de
comunicãri ºtiinþifice un caracter de substanþialã
dezbatere, ridicând astfel dialogul profesor - student la valoarea celui dintâi principiu metodologic
în activitatea universitarã.

Atelier - Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism

Facultatea de Drept. Prof.univ.dr. RODICA STÃNOIU rostind prelegerea inauguralã a cursului de criminologie la anul al II-lea
(amfiteatrul din edificiul Universitãþii, situat în ªos. Berceni nr. 24, 10 octombrie 2001).

Curs  Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene.

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Acad. prof. RÃZVAN THEODORESCU deschide cursul de culturã ºi civilizaþie europeanã, în ziua de 1 octombrie 2001,
în amfiteatrul edificiului din B-dul Basarabia nr. 256.

Laboratorul de psihologie experimentalã, B-dul Basarabia nr. 256.

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine. Prof. univ. dr. ION DODU BÃLAN susþine cursul de istoria literaturii române la

Orã de laborator

anul I, în amfiteatrul edificiului din ªos. Berceni nr. 24 (10 octombrie 2001).

Curs  Facultatea de Geografie

Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior. Orã de laborator la Bazele informaticii
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Cursuri, manuale,

alte lucrãri elaborate de cadrele didactice ale Universitãþii,
publicate în Editura Fundaþiei România de Mâine

Tipografia proprie, dotatã cu utilaje performante, realizeazã în condiþii grafice
deosebite, toate aceste lucrãri, oferite studenþilor cu o reducere de 30% faþã de
preþul la care se vând în librãrii
Editura Fundaþiei România de Mâine, înfiinþatã în 1992,
s-a afirmat în viaþa spiritualã a þãrii prin calitatea ºi
diversitatea cãrþilor consecvent destinate învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii româneºti din domeniile: drept, management financiar-contabil, marketing ºi comerþ exterior,
sociologie, psihologie, filosofie, politologie, jurnalisticã,
pedagogie, istorie, geografie, matematicã, informaticã,
arhitecturã, urbanism, limba ºi literatura românã, limbi ºi
literaturi strãine, medicinã umanã ºi medicinã veterinarã,
muzicã, educaþie fizicã ºi sport º.a.
În anii 1992-2001 au apãrut peste 500 de titluri, într-un tiraj
de 4.000.000 de exemplare, cãrþi elaborate ºi tipãrite în deplinã
concordanþã cu cerinþele procesului de învãþãmânt; cele peste
100 titluri de manuale ºi cursuri apãrute în primele zece luni ale
acestui an demonstreazã amploarea ºi promptitudinea activitãþii
editoriale de sprijinire a pregãtirii studenþilor cu tot ce este mai
nou în domeniul specializãrii pentru care au optat.
Activitatea editurii se bucurã de o recunoaºtere largã
în rândul diverselor categorii de specialiºti, de cititori. O
dovedesc ºi aprecierile la adresa cãrþilor editurii expuse
la Târgul Internaþional de Carte de la Bucureºti (1996,
1997, 1998, 1999, 2000 ºi 2001), la Târgul Internaþional
Gaudeamus  Carte de învãþãturã, Bucureºti (1996,
1998, 1999 ºi 2000), Târgul de Carte Librex 1997 de la
Iaºi, Salonul de Carte de la Bucureºti (1998), T.I.B. 2001,
Salonul de Carte de la Ministerul de Interne 2001 º.a.,
aprecieri exprimate

DIN CATALOGUL 2001 AL EDITURII FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

ANALELE
UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

Serii tematice:
sociologie, filosofie, filologie,
jurnalisticã,istorie, geografie,
medicinã veterinarã

EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE,
COMPLEXUL UNIVERSITAR SPIRU HARET,

Splaiul Independenþei nr. 313 Bucureºti
Telefon: 410.39.11, int. 108; Fax: 411.33.84
www.SpiruHaret.ro

LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA

BUCUREªTI, Splaiul Independenþei nr. 313
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Televiziunea România de Mâine
Prin noi,
facultatea
la tine
acasã!

Post propriu de
televiziune naþional,
universitar ºi cultural

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

Marþi

19 noiembrie 2001
7:30
8:00
9:00
10:00
10:30
11:50
12:00
13:05
13:35
14:00
14:30
14:55
15:25
16:10
16:40
17:10
17:40
18:20
18:30
19:00
19:25
20:25
20:50
21:35
22:30
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Drept civil (2)
Sistemul legislativ. Documentar
Drept penal. Partea specialã (3
Parcuri bucureºtene
Drept roman (5)
Melodii populare româneºti
Tradiþii pãstoreºti (2). Documentar
Psihologia educaþiei (7)
Cum sã începem o afacere? (12)
Informaticã pentru sociologie (10)
Fundamentele psihologiei (2)
Stress. Documentar
Pedagogie generalã (7)
Bazele informaticii (7)
Psihologie experimentalã (10)
Cromaticã autumnalã
ªtiri
Dialog juridic  consultaþii juridice
cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Muzicã ºi dansuri irlandeze (1)
Premiile reginei. Documentar
Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
Patrimoniu cultural al umanitãþii:
Avila. Documentar
Videoclipuri muzicale
ªtiri
Program muzical nocturn

7:30
8:00
9:00
9:20
9:50
10:40
11:05
11:15
11:45
12:10
13:10
13:40
13:55
14:10
15:00
15:55
16:30
17:05
17:40
18:15
18:30
19:00
20:00
20:55
21:20
22:15
23:05
23:30

Vineri

8:00 Revista presei
9:00 Statisticã economicã (9)
9:30 Cum sã începem o afacere? (15) Documentar
9:55 Economie politicã (11)
10:40 Mici întreprinzãtori, mici afaceri.
Documentar
11:10 Istoria economicã a României (3)
12:10 Bazele informaticii (7)
12:40 Cercetãri de marketing (1)
13:10 Din folclorul românesc
13:40 Adagio braºovean
13:55 Moment folcloric
14:00 Limba românã (6)
14:40 Lieduri pe versuri de Eminescu
15:00 Sãnãtate pentru toþi ( r)
16:00 Istorie ºi civilizaþie francezã (6)
16:55 Limba englezã  curs practic
17:15 Literatura românã (5)
18:30 ªtiri
19:00 Lumea în clipa 2000  talk-show de
Marian Oprea
20:00 Festivaluri tradiþionale chineze
20:40 Bourgogne. Documentar
21:30 Teatru laser
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

ªtiri
Revista presei
Statisticã economicã (8)
Cum sã începem o afacere? (13).
Documentar
Economie politicã (10)
Comerþul cu amãnuntul. Documentar
Toamnã bucureºteanã
Matematici pentru economiºti (6)
Biroticã (5)
Geografie economicã mondialã (4)
Din folclorul românesc
Popas la Odoreu  Satu Mare. Documentar
Interpreþi de altãdatã: Ion Cristoreanu
Calendar literar  noiembrie
Limba francezã contemporanã (1)
Istoria literaturii române (4)
Contemporanul meu - Caragiale
Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2)
Limba latinã (9)
Oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret
ªtiri
Sãnãtate pentru toþi
Main Street  jazz
Ferestre spre Europa (1)
Tropicana  spectacol muzical
Videoclipuri muzicale
ªtiri
Program muzical nocturn

Sâmbãtã

23 noiembrie 2001
7:30 ªtiri

Miercuri

20 noiembrie 2001

24 noiembrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:30
10:05
10:30
11:20
12:35
12:50
13:20
13:50
14:00
14:45
15:00
15:35
16:05
17:00
17:25
18:00
18:30
19:00
19:55
20:30
21:00
21:20
22:25
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Psihologia educaþiei (8)
Informaticã pentru sociologie (12)
Reciclarea prosperitãþii. Documentar
Psihologie experimentalã (9)
Frumuseþea profesiei de medic veterinar
Trepte spre performanþã. Reportaj
Melodii populare româneºti
Horã la români
Toamna în Bucegi
Biochimia efortului
Adagio braºovean
Litera ºi spiritul legii (r)
Istoria literaturii române (5)
Profesorii profesorilor noºtri
Conservarea patrimoniului. Documentar
Idei în dezbatere: Istoria reformei
învãþãmântului românesc (3)
Paºi pe glob
ªtiri
Realitãþi italiene
Opera din Beijing
Companie de dans
James Whistler  graficã
Videoclipuri muzicale
Simbolul eternitãþii în China
ªtiri
Program muzical nocturn

Joi

21 noiembrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:35
10:05
10:30
11:25
11:55
12:20
12:55
13:20
13:55
14:05
14:35
15:00
15:30
16:10
16:50
17:15
18:25
18:30
19:00
19:35
20:30
21:05
22:00
22:50
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Cercetãri de marketing (7)
Bazele informaticii (6)
Ferestre spre Europa (2)
Istoria economicã a României (2)
Fiºier economic: Întreprinderi mari
sau mici? Documentar
Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (2)
Pedagogie generalã (8)
Cântece ºi jocuri din Valea Lãpuºului
Tradiþii pãstoreºti (3). Documentar
Moment folcloric
Drept diplomatic ºi consular (3)
Drept comercial (2)
Asigurãrile în economia de piaþã.
Documentar
Drept internaþional public (3)
Genurile presei (1)
Ziarele britanice. Documentar
Presã ºi culturã  Texte fundamentale (2)
Parcuri bucureºtene
ªtiri
Litera ºi spiritul legii  talk-show
de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Nemuritorul jazz (1)
Vizita la Casa Albã. Documentar
Nemuritorul jazz (2)
Provence. Documentar
Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã
ªtiri
Program muzical nocturn

22 noiembrie 2001
7:30
8:00
9:00
10:10
10:40
11:10
11:40
12:50
13:20
13:35
14:05
15:00
15:25
16:00
16:25
16:55
17:20
17:50
18:30
19:00
19:30
20:40
21:30
22:35
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Dreptul muncii (6)
Femeia în societate. Documentar
Drept penal. Partea generalã (6)
Drept roman (10)
Drept civil (5)
Melodii populare româneºti
Meserii tradiþionale. Documentar
Horã la români
Bazele contabilitãþii (4)
Dialog juridic (r)
Informaticã pentru sociologie (11)
Protecþia consumatorului. Documentar
Psihologie experimentalã (8)
Pieþe de capital ºi burse de valori (4)
Bazele informaticii (8)
Cum sã începem o afacere ? Documentar
ªtiri
Lecþia de sãnãtate
Notre Dame de Paris (1)
Paris. Documentar
Notre Dame de Paris (2)
Videoclipuri muzicale
ªtiri
Program muzical nocturn

ÎN SPRIJINUL
PREGÃTIRII STUDENÞILOR
DE LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET
Postul de televiziune România
de Mâine (tvRM) transmite,
în direct ºi înregistrate, din
amfiteatrele ºi laboratoarele
universitãþii, cursuri, sinteze,
consultaþii, lucrãri practice de
laborator pentru studenþii de la
toate formele de învãþãmânt, cu
precãdere pentru cei ocupaþi în
diverse activitãþi. De asemenea,
programul postului cuprinde
emisiuni cu caracter cultural,
ºtiinþific, informativ, educativ,
sportiv, de divertisment.

Duminicã

25 noiembrie 2001
7:30 ªtiri
8:00 Parcul olimpic naþional
8:25 Arta americanã. Mark Twain  Documentar
8:55 Melodii populare româneºti
9:20 Oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret
9:35 Microcosmos. Concert în iarbã
10:50 Cuba  Reportaj turistic
11:10 Jocuri de artificii
11:35 Din folclorul românesc
12:00 Lumea în clipa 2000 (r)
13:05 Melodii populare româneºti
13:30 Noua culturã ºi artã chinezã
14:10 Videoclipuri muzicale
15:00 Lecþia de sãnãtate (r)
15:30 Viaþa planetei: Marea
16:25 Din folclorul românesc
16:50 Marea Britanie în 50 de imagini.
Documentar
17:15 În slujba adevãrului  talk-show de
conf.univ.dr. Petre Buneci
18:30 ªtiri
19:00 Corot. Natura în atelier
19:50 Regii ritmului din Manhattan
20:20 Balet  spectacol ºcoalã
20:45 Cele mai frumoase grãdini ale lumii
21:30 Cântece vechi în lumea nouã
22:00 Tropicana  spectacol muzical
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

ªtiri din þarã ºi din întreaga lume pentru
cele mai largi categorii de telespectatori
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1 octombrie 2001

Imagini pentru un eventual album

Universitatea Spiru Haret
a aniversat un deceniu de existenþã, cu remarcabile realizãri

Urãri de noi succese

FAPTELE FAC ISTORIA, DAR IDEILE
DETERMINÃ FAPTELE

MESAJUL

Domnului Ion ILIESCU,
Preºedintele României,

Prof.univ.dr. Anghel RUGINÃ
Membru de onoare al Academiei Române

Stimate domnule rector,
Domnilor profesori,
Dragi studenþi,
Universitatea Spiru Haret este o componentã esenþialã a Fundaþiei România de Mâine, constituitã la
începutul anului 1991, într-un context politic complex, când se fãceau paºi decisivi spre regimul democratic,
care avea sã fie consacrat prin Constituþia din decembrie acelaºi an. Era  ne aducem aminte  o perioadã
dominatã de tensiune ºi de un spirit demolator, în care puþini se mai gândeau la România de mâine.
Pe parcursul celor 10 ani de existenþã, Universitatea Spiru Haret s-a dezvoltat, atât în ceea ce priveºte baza
materialã, cât ºi corpul profesoral, astfel încât în prezent este  din punctul de vedere al numãrului de studenþi
 cea mai mare instituþie de învãþãmânt superior din România. În acelaºi timp, au fost obþinute rezultate
notabile pe tãrâmul creaþiei ºtiinþifice, institutele din cadrul Universitãþii fiind implicate în realizarea unor
importante proiecte interne ºi internaþionale.
Cu prilejul împlinirii unui deceniu de la înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret ºi al deschiderii anului
universitar 2001/2002, vã felicit pentru rezultatele pozitive obþinute pânã în prezent ºi vã urez noi succese
în întreaga dumneavoastrã activitate.
La mulþi ani !

Ion ILIESCU

1 octombrie 2001

Preºedintele României

MESAJUL
Domnului
Nicolae VÃCÃROIU,
Preºedintele Senatului României

de privilegiul ca Fundaþia România de
Mâine sã-mi publice o carte: Teoria ºi
practica economicã în epoca de tranziþie ºi
dupã (1994).
Felicitãri ºi urãri de succes mai departe,
Domnule Preºedinte Bondrea, onoraþi
membri din Senatul Universitãþii, distinºi
membri din toate facultãþile ºi iubiþi
studenþi ºi studente din întreaga
Universitate!
Trecutul nu trebuie uitat cãci în el
se aflã un tezaur scump din care putem
învãþa o lecþie mare, dublã ºi anume: (1)
cum sã fim, dar ºi (2) cum sã nu fim, în
viaþã. Dar cum a spus ºi învãþatul
austriac Spann; Istoria cu faptele care
s-au întâmplat, în sine nu este suficientã.
Avem nevoie întotdeauna sã cunoaºtem
ºi ideile care au determinat faptele ºi
anume teoria purã [reine Vernunft cum
îi spunea un mare învãþat, poate cel mai
mare gânditor german, Immanuel Kant]
combinatã cu Logica, Filosofia ºi Etica.
De aici se vede cât de greu este sã judeci
Istoria.
Prezentul, pe care îl trãim în fiecare zi
cu toate cele bune ºi cu toate cele rele,
trebuie sã-l judecãm cu mai multã rãbdare
ºi înþelepciune. Sã nu uitãm cã toþi trãim
sub aceeaºi lege universalã a imperfecþiunii
omeneºti ºi deci toþi putem greºi.

Dar dacã ar fi numai aceastã lege
naturalã a imperfecþiunii omeneºti, ar fi,
cum se spune, floare la ureche! Dar
dincolo de imperfecþiune se afla un Spirit
al Rãului care îndeamnã pe om sã facã rãu,
sã creeze dezechilibre în societate. Lupta
între Bine ºi Rãu este inevitabilã. Rezultatul depinde de care dintre cele douã forþe
învinge, temporar. De ce? Fiindcã mai este
un al treilea factor, NEPREVÃZUTUL,
care aparþine de viitor.
Viitorul unui om, ca ºi al unei naþiuni;
evident, un viitor mai bun depinde numai
ºi numai de idei noi, adicã de idei mai bune
decât cele de azi, de ieri ºi dacã se poate de
totdeauna! Aceasta este moºtenirea pe care
ºi eu o las Universitãþii Spiru Haret,
Liceului Comercial din Vaslui, care-mi
poartã numele, ºi ROMÂNIEI MARI de
azi, de mâine ºi de totdeauna.

SUA SEMPER GLORIA VIVAT !
Prof.univ.dr. ªtefan ªTEFÃNESCU
Membru al Academiei Române

Stimate domnule prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
rector al Universitãþii Spiru Haret
Vã mulþumesc pe aceastã cale pentru invitaþia de a participa la deschiderea anului universitar 20012002, organizatã de cãtre instituþia dumneavoastrã. Din cauze obiective nu pot rãspunde acestei invitaþii
care mã onoreazã. Vreau, însã, în semn de apreciere pentru rezultatele Universitãþii Spiru Haret ºi ale
Fundaþiei România de Mâine, douã veritabile focare de culturã ºi educaþie româneascã, sã vã urez, în
numele Senatului României ºi al meu personal, multe succese în noul an universitar ºi sã vã încredinþez
cã voi fi alãturi de dumneavoastrã în nobila activitate pe care o desfãºuraþi.
Cu stimã,
1 octombrie 2001

Nicolae VÃCÃROIU

SPOR, ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!
Prof.univ.dr. Eugen SIMION
Preºedintele Academiei Române
Deschiderea anului universitar este sau
ar trebui sã fie o sãrbãtoare a spiritului.
Era sã zic: o sãrbãtoare a spiritului tânãr
 dar mi-am amintit la timp cã, lângã
tineri, sunt totdeauna ºi profesorii lor. Este
vorba, atunci, ºi de o sãrbãtoare a lor ºi,
în genere, o sãrbãtoare a spiritului care se
pregãteºte pentru un nou an de studiu ºi
de cãutare. S-ar mai apuca el sã caute,

vorba filosofului, dacã n-ar fi ºtiut deja
ce sã caute ºi unde sã caute?... Lumea
româneascã are nevoie, azi, ca de aer de
aceºti tineri studioºi ºi de aceºti profesori
înþelepþi care sã le confirme adevãrul pe
care tinerii îl cautã...
Doresc studenþilor ºi profesorilor de la
Universitatea Spiru Haret sã aibã în anul
universitar 2001-2002 spor în ceea ce cautã...

OPERA UNUI COLECTIV DE ENTUZIAªTI
Prof.univ.dr. Radu VOINEA
Membru al Academiei Române

Îmi este deosebit de plãcut sã adresez
astãzi, la a 10-a aniversare a Universitãþii
Spiru Haret, câteva cuvinte de suflet, ca
unul care am fost, în primii ani de viaþã ai
acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt

Universitatea Spiru Haret poartã
numele marelui învãþat român care nu
numai cã a gândit în mod original la timpul
sãu [aplicarea matematicii la studiul
problemelor sociale dinamice], dar a ºi
creat baze solide pentru organizarea ºi
conducerea educaþiei româneºti, începând
cu ºcoala primarã din cel mai îndepãrtat
colþ al þãrii ºi pânã la Universitatea din
Capitala României.
Dl profesor universitar dr. Aurelian
Bondrea, preºedinte al Fundaþiei România de
Mâine, împreunã cu un grup de colaboratori
bine pregãtiþi, au întemeiat aceastã
Universitate acum 10 ani în spiritul moºtenirii
lãsate de Spiru Haret. Nici cã se putea mai
bine, când s-a pornit la drum cu spiritul ºi
ideile rãmase de la Spiru Haret. Cu asta s-a
restabilit legãtura educativã ºi podul rupt în
1944 între trecut, prezent ºi viitor.
Ideea de a înfiinþa o Fundaþie Culturalã
ºi o Universitate particularã, lansatã de
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea ºi
colaboratorii sãi, a fost, este ºi rãmâne o
idee sãnãtoasã ºi înþeleaptã. Dovadã este
faptul cã s-a pus pe picioare ºi funcþioneazã
bine cea mai mare Universitate particularã
din România cu 22 facultãþi ºi peste 30 mii
de studenþi.
ªi eu am fost invitat sã predau un curs
de Economie Politicã ºi chiar m-am bucurat

superior din þara noastrã, membru în senatul
ei ºi am cunoscut îndeaproape greutãþile
începutului, pentru cã orice început este
greu, aºa cum spune un vechi proverb
german (Aller Angfang ist schwer).
Cu toate acestea ritmul de dezvoltare a
întrecut toate previziunile. Ce mi se pare
însã demn de relevat este sensul în care a
fost gânditã aceastã dezvoltare, ºi anume,
nu pentru a copia într-un mod sau altul o
instituþie similarã existentã în þarã, ci pentru
a crea o universitate modernã, la nivel
european. ªi astãzi, când sãrbãtorim 10 ani
de la înfiinþare, constatãm cu satisfacþie cã
acest scop a fost, practic vorbind, realizat
în proporþie de peste 90%. Spaþii generoase
de învãþãmânt, atât în Bucureºti, cât ºi în
provincie, laboratoare dotate cu instalaþii
moderne, tehnicã de calcul la îndemâna
tuturor studenþilor, post propriu de

televiziune, editurã proprie pentru cursuri,
manuale, volume ºtiinþifice etc. ..., toate
acestea asigurã o bazã materialã corespunzãtoare desfãºurãrii unui învãþãmânt
superior de cel mai înalt nivel pentru cei
peste 30.000 de studenþi ai universitãþii. O
contribuþie decisivã la asigurarea acestui
nivel îl au cadrele didactice, recrutate din
elita universitarilor din Bucureºti ºi din
provincie, personalitãþi prestigioase ale
culturii româneºti, alãturi de tineri
entuziaºti, dornici sã se afirme pe drumul
spinos, dar plin de satisfacþii finale al
învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice.
Operã a unui larg colectiv de entuziaºti
 aº putea spune  dar de entuziaºti clar
vãzãtori, care au pus mult suflet în ceea
ce au înfãptuit, Universitatea Spiru Haret
va putea deveni un model de instituþie de
învãþãmânt superior din þara noastrã. Îi
urez succese depline în viitor, iar nouã ne
dorim sã fim prezenþi ºi la viitoarele
aniversãri.
La mulþi ani !

Sunt profesor la Universitatea Spiru
Haret de la începuturile ei ºi-i cunosc
preocupãrile de a-ºi defini identitatea în
peisajul universitar românesc.
Spiritul general, care i-a fost imprimat
de la început, de susþinere a politicii
naþionale în îndepãrtarea sechelelor care
prejudiciau progresul, ºi de efort creator
în ridicarea României în rândul statelor
europene avansate s-a manifestat ºi în
domeniul în care lucrez, cel al istoriei.
S-a cãutat în istorie scrutarea
adevãrului în deplinã obiectivitate,
desprinderea valorilor ºi tradiþiilor
trecutului în mãsurã sã releve sensul activ,
mobilizator al acestor tradiþii ºi valori,
care fac din istorie un instrument viu,
implicat profund în fluxul realitãþii
contemporane de educaþie patrioticã, de
formare ºi creºtere a conºtiinþei civice.
Facultatea a atras printre colaboratorii
ei ºi istorici români din afara hotarelor þãrii,
ca ºi istorici strãini, cãrora le-a fãcut
cunoscut numele ºi opera în orele de curs.
În concepþia catedrei noastre, la temeliile
istoriei ca ºtiinþã se aflã un imens potenþial
umanist, un mod de a spera cã porþile
prezentului se deschid larg spre viitor. De-a
lungul veacurilor, cele mai strãlucite minþi
omeneºti au nãzuit spre o lume fãrã
rãzboaie, o lume a egalitãþii între naþiuni, a
cooperãrii ºi înþelegerii, a toleranþei 
înþeleasã ca acceptare publicã a diferitelor
convingeri.
Nevoile politice au fãcut ca ideea de
toleranþã sã se impunã ºi în viaþa politicã,
în stabilirea raporturilor dintre state. De-a

lungul istoriei, popoarele nu au dus numai
rãzboaie; ele au colaborat uneori foarte
activ, deºi aparþineau unor sisteme politice
diferite, unor sisteme diferite de valori.
Varietatea intereselor naþionale,
varietatea concepþiilor ideologice
constituie o parte inalienabilã a istoriei,
un indiciu caracteristic al peisajului ei
politic. Transpunerea contradicþiilor
ideologice în zona relaþiilor interstatale nu
a dus niciodatã nimãnui nimic bun.
Numeroase conflicte ºi conflagraþii au
început în istorie cu dezumanizarea, cu
aþâþarea sentimentelor de învrãjbire faþã
de duºmanul potenþial. Or, se ºtie, cã ura
este un rãu sfetnic ºi ca fundament politic
ea duce la catastrofã. George Washington
arãta cã o þarã care cultivã faþã de altã
þarã ura continuã devine ea însãºi sclava
ostilitãþii sale.
Încrederea se poate naºte numai într-o
sferã de înþelegere ºi, deci, de comunicare,
de interes ºi cunoaºtere a istoriei, a culturii
ºi tradiþiilor reciproce.
Un serios prejudiciu îl aduc înþelegerii
imaginile primitive ale duºmanului
istoric, ale ameninþãrii permanente. Istoria
nu confirmã ideea urii seculare dintre
diferite popoare. Examinarea unor perioade
îndelungate în relaþiile reciproce dintre þãri
permite spulberarea prejudecãþilor, a cliºeelor
politizante. Legenda despre opoziþia
fundamentalã dintre civilizaþii, culturi, tradiþii
nu rezistã în faþa examenului faptelor. În
procesul contactului istoric, realizãrile
culturale ale unor popoare au intrat organic
în albia dezvoltãrii culturale a altora.

Sarcina care se impune tuturor
locuitorilor planetei este aceea de a asigura
stabilitatea, securitatea ºi colaborarea între
popoare, sã nu admitã distrugerea
civilizaþiei universale.
În umanismul modern, cultura este liantul,
care trebuie folosit în construcþia lumii noi, o
construcþie care trebuie sã fie solidã, omogenã,
fãrã ca elementele care o compun sã-ºi piardã
identitatea. Intelectualii, istoricii în primul rând,
care sunt pãstrãtorii patrimoniului sacru, din
care se împletesc conºtiinþa ºi demnitatea unei
naþiuni, au datoria sã contribuie prin educaþie,
mass-media, cãrþi etc. la extirparea urii între
popoare ºi la promovarea marilor idei ale
contemporaneitãþii.
Facultatea de Istorie, ca ºi toate celelalte
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret, îºi va
pãstra, sunt sigur, vocea distinctã în peisajul
universitar, va fi deschisã la fenomenele
realitãþii româneºti ºi va ºti sã exprime cu
demnitate vocaþia europeanã a culturii noastre.
La acest jubileu adresez Universitãþii
Spiru Haret urarea de a-ºi creºte prestigiul
în viaþa academicã româneascã.
Sua semper gloria vivat!

NON MULTA, SED MULTUM
Prof.univ.dr. David DAVIDESCU
Membru al Academiei Române
Tot începutul este greu, spune un
proverb. Învãþãmântul superior particular nu
a avut tradiþie în România, iar începutul lui
nu a fost uºor. A trebuit ca un colectiv de
specialiºti entuziaºti, cu experienþã în
învãþãmântul de stat, dotaþi cu remarcabile
calitãþi manageriale sã porneascã pe un drum
nou, cu multe necunoscute, conduºi de
sintagma Non multa, sed multum. Au
trebuit învinse multe obstacole, multe inerþii
ºi cel mai greu a fost câºtigarea încrederii
tineretului ºi a pãrinþilor în aceastã formã
concurenþialã de învãþãmânt superior.
Încã de la început, pentru a asigura un
învãþãmânt de calitate, Universitatea Spiru
Haret a pus accent pe atragerea de cadre
calificate, de profesori ºi conferenþiari universitari, ca ºi de tineri specialiºti, capabili
sã se dedice carierii didactice universitare.

O grijã deosebitã a fost arãtatã faþã de
asigurarea bazei materiale proprii (sãli de
curs, laboratoare, biblioteci, cãmine
studenþeºti, bazã sportivã, editurã, tipografie,
post propriu de televiziune etc.) ca ºi faþã de
dotarea laboratoarelor ºi sãlilor de seminarii
cu aparatura modernã necesarã.
Graþie acestor remarcabile eforturi, dupã
zece ani de activitate, Universitatea Spiru Haret
dispune de specialitãþi din domeniile ºtiinþelor
sociale, umanistice, tehnice ºi juridice, spectru
ce acoperã titulatura de universitate.
O universitate cu peste 30.000 de
studenþi reprezintã dovada prestigiului de
care ea se bucurã, un prestigiu câºtigat prin
calitatea învãþãmântului sãu.
Cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate,
pusã în slujba pregãtirii de cadre competente,
capabile sã preia funcþii de rãspundere publice

sau în diferite ramuri economice din sectorul
particular, felicitãm conducerea ºi personalul
didactic al Universitãþii Spiru Haret, pentru
succesele obþinute, ºi le dorim noi realizãri
de prestigiu pe linia pregãtirii specialiºtilor
atât de necesari sectorului public ºi privat, întro tranziþie despre care încã nu se ºtie când se
va termina.
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Imagini pentru un eventual album

Deschiderea anului de învãþãmânt 2001-2002 la Universitatea Spiru Haret

pinia

Adunarea festivã de la Palatul Sporturilor ºi Culturii din Capitalã

Preocuparea noastrã prioritarã ºi permanentã este de a face ca universitatea sã

corespundã cât mai bine nivelului dorit de dezvoltare economicã ºi socialã a þãrii, progresului

ºtiinþific ºi tehnic al vremii, exigenþelor României de mâine
Prin înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret, a celor 4 institute de cercetare ºtiinþificã,
a Academiei de culturã naþionalã Dimitrie Gusti, a postului propriu de televiziune
naþional, universitar ºi cultural, România de Mâine (tv. R.M.), a editurii, tipografiei,
revistei Opinia naþionalã etc., s-au pus bazele realizãrii unei veritabile comunitãþi
sociale de viaþã ºi de concepþie, cum sublinia marele nostru sociolog Dimitrie Gusti.
Univeritatea Spiru Haret beneficiazã de condiþii ca totul deosebite pentru
desfãºurarea unui învãþãmânt de calitate, performant, pentru realizarea unei activitãþi
ºtiinþifice ºi culturale de înalt nivel, pentru a satisface exigenþe dintre cele mai ridicate.





Din cuvântarea rectorului
Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
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La adunarea festivã au luat cuvântul:

Adrian PÃUNESCU

Preºedintele Comisiei
pentru culturã, culte,
artã ºi mijloace
de informare în masã
a Senatului României,
profesor al Universitãþii

Prof.univ.dr.

Prof.univ.dr.

Prof.univ.dr.

Ioan N. ROªCA

Domnica ªERBAN

Decanul Facultãþii
de Filosofie
ºi Jurnalisticã

Decanul Facultãþii
de Limbi ºi
Literaturi Strãine

Gheorghe ZAMAN

Membru corespondent
al Academiei Române
Directorul Institutului
de Economie Naþionalã
Decanul Facultãþii
de Management
Financiar-Contabil

Prof.univ.dr.

Gheorghe
DIACONESCU
Decanul
Facultãþii
de Drept

Prof.univ.dr.

Carmen STOIANOV
Decanul
Facultãþii
de Muzicã

Ioana GRIGORE
Studentã,
anul I,
Facultatea
de Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene

Gabriela LUNGU
Studentã,
anul IV,
Facultatea
de Sociologie-Psihologie

Cu regretul cã mã aflu deja în
prag de finalizare a studiilor
universitare, dar ºi cu convingerea
cã pregãtirea mea profesionalã
dobânditã în facultate este
competitivã pentru a-mi permite a
privi cu încredere viitorul, îmi
îngãdui sã adresez magiºtrilor
noºtri mulþumiri ºi gânduri de bine,
iar colegilor noºtri, care urcã
treptele învãþãrii ºi cunoaºterii,
succese în dificila lor întreprindere
de a ajunge absolvenþi ai unei
prestigioase instituþii de învãþãmânt superior.
Gabriela LUNGU
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PROIECTE DE VIITOR

Complexul Universitar ºi Cultural
România de Mâine
Începerea construcþiei Complexului din resurse proprii ºi credite
externe, rambursabile ºi nerambursabile, pe baza proiectului
aprobat de Primãria Municipiului Bucureºti

Universitatea Spiru Haret (proiect)

Privire de ansamblu (proiect)

Hotel pentru visiting professors; Complex hotelier pentru
studenþi; Centru de conferinþe (proiect)

Opinia
Spitalul clinic universitar (proiect)
Informaþii suplimentare pot fi obþinute la telefoanele:
330.25.60; 410.42.59; 334.53.24
E-mail
info@SpiruHaret.ro
Pagina Internet
www.SpiruHaret

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax:
411.33.84
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La Universitatea Spiru Haret . . .
Interviul acordat postului de radio BBC

(Continuare din pag 1)
Rep.  Cât aþi cheltuit pe publicitate,
domnule Bondrea?
A.B.  Nu am fãcut o socotealã.
Rep.  Ei, nu v-aþi fãcut! V-aþi fãcut!
A.B.  Am cheltuit atât cât era nevoie.
Mã intereseazã sã fac publicitate ºi o voi face
permanent, atât cât îmi permit resursele.
Rep.  Pagini întregi de ziare e
cheltuialã multã. Vã spun eu, cã acolo
lucrez
A.B.  Pagini întregi de ziare, pentru
ca sã ºtie oamenii cãtre care universitate sã
se îndrepte. Eu am publicat baza materialã.
Ceilalþi ce sã publice, domnule? Au
publicat ºi alte universitãþi. De pildã, cele
trei din Bucureºti, acreditate prin
Ordonanþa de Urgenþã, stau într-un singur
sediu, pe care l-au publicat toate.
Rep.  Mulþi bani aþi cheltuit, totuºi,
pe publicitate.
A.B.  Sigur cã da.
Rep.  Câþi?
A.B.  De ordinul a 2-3 miliarde.
Rep.  Anul acesta, toamna asta
A.B.  Pentru ºcolarizarea în anul
universitar 2001-2002.
Rep.  Pãi, nu aveþi televiziune?
A.B.  Am ºi televiziune, dar sunt la
început. Televiziunea mea nu este prea
cunoscutã, va deveni cunoscutã. ªi este
prima televiziune cu caracter universitar ºi
cultural. Televiziunea mea nu aduce
venituri, dupã cum aþi vãzut ºi
dumneavoastrã.
Rep.  Domnule Bondrea, în afarã de
niºte suspiciuni ºi coincidenþe, mai existã
alte lucruri care v-ar îndritui sã spuneþi cã
ministrul Andronescu stã la baza susþinerii
concurenþei
neloiale
faþã
de
dumneavoastrã, adicã a adversarilor
dumneavoastrã?
A.B.  Dumneavoastrã sau cine i-a luat
interviul doamnei ministru i-a pus o
întrebare tocmai în legãturã cu aceastã
problemã. De ce n-a rãspuns? Domnia sa a
început sã vorbeascã despre calitatea sa de
profesor universitar la Politehnicã. Eu nu
contest ºi cred cã nimeni nu contestã
calitãþile profesionale ale doamnei
ministru. Dar trebuia sã rãspundã tranºant
la aceastã întrebare. N-a rãspuns. A ocolit-o.
De ce n-a vorbit de criteriile ºi standardele
prevãzute de lege? Pãi, eu, dacã am spaþii
de învãþãmânt, am peste 1.300 cadre
didactice, am cãmine, am cantine, am tot
ce-mi trebuie pentru un învãþãmânt de
calitate, de ce nu a vorbit doamna ministru
despre aceste standarde, care dau calitatea?
De ce n-a dat mãcar un exemplu cã este
proastã calitatea învãþãmântului la
Universitatea Spiru Haret?
Vreau sã vã mai spun altceva. Domnia
sa a vorbit foarte mult despre controlul pe
care-l exercitã cu scopul de a promova un
învãþãmânt de calitate. Ce control a
exercitat la Universitatea Spiru Haret? Nici
un control. A trimis doi consilieri ai
domniei sale, cu un formular tip, care
trebuia completat la Universitatea Spiru
Haret, în legãturã cu numãrul de studenþi.
Rep. N-au fost pe aici, prin interior,
sã vadã, sã asiste la cursuri, sã verifice?
A.B. N-au ieºit dintr-un birou N-au
venit cu scopul acesta. Au venit numai cu
acel formular tip, sã se completeze fiecare
rubricã cu ceea ce se cerea acolo. S-a
completat tabelul acela, cel care s-a ºi
publicat în Comunicatul Senatului
Universitãþii. Domnii consilieri n-au stat de
vorbã decât cu mine, când s-au prezentat,
ºi atât. Am cerut secretariatului
Universitãþii sã le punã la dispoziþie datele
solicitate. Le-au fost puse, au stat pânã s-au
completat toate rubricile, au semnat ºi
dânºii, am semnat ºi eu  pentru cã aºa
prevedea formularul  ºi au plecat. Au zis
Bunã ziua ºi La revedere, fãrã sã stea
de vorbã cu vreun decan, fãrã sã stea de
vorbã cu vreun ºef de catedrã, fãrã sã stea
de vorbã cu vreun profesor sau un asistent,
fãrã sã stea de vorbã cu vreun student, fãrã
sã vadã dacã existã sau nu bazã materialã,
dacã existã condiþii de masã sau de cazare.
Au terminat în câteva ore ºi au plecat.
Rep.  Bun Vreþi sã spuneþi cã sunt
influenþe politice aici ºi jocuri politice, care
sã determine acest mers al lucrurilor?
A.B.  Nu.
Rep.  Cum nu? Pãi dacã spuneþi cã e
o coincidenþã între Spre Guvern...
A.B.  Nu. Sunt jocuri de interese.
Interesele, de pildã. Interesele universitãþilor.
Universitãþile, bineînþeles, îºi au sprijinitorii
lor. ªi acþioneazã puternic. Dar tot jocuri de
interese sunt.
Rep.  Ca acei sprijinitori, domnule
Bondrea, sã acþioneze puternic, ºtiþi unde
se apasã pe buton ºi pe pârghie. Pe pârghia
politicã, acolo e decizia.
A.B.  Nu doresc sã mã amestec. Nu
sunt încorporat în nici un partid politic, la
mine profesorii, de orice culoare politicã,
au dat concurs ºi sunt buni profesioniºti.
Vreau sã vã spun cã în Universitatea Spiru
Haret nu se face politicã. Nu s-a prezentat
nimeni în campania electoralã aici, la mine.
Rep.  Dar aþi folosit mesajul lui Iliescu
ºi asta v-o reproºeazã Electoral aþi folosit
ºi dumneavoastrã ºi v-o reproºeazã
Andronescu foarte pe ºleau
A.B.  Am folosit toate mesajele. Am zeci
de mesaje care au venit. Era vorba de
aniversarea a 10 ani de la înfiinþarea
Universitãþii ºi le-am publicat pe toate. Nu a

rãmas nici un mesaj nepublicat. De ce n-aº fi
publicat ºi pe cel al domnului Iliescu,
preºedintele þãrii? Eu cred cã domnul Iliescu
nu se joacã cu mesajele. Eu cred cã domnul
Iliescu nu are nici un interes pentru vreo
universitate sau alta.Domnia sa a ajuns în
vârful piramidei, nu-l intereseazã aceste
jocuri. Domnia sa stã pe propriile picioare.
ªi, dacã aþi citit mesajul, pe mine m-a
impresionat. În primul rând, se referã la un
fapt, care dovedeºte cã este ºi un mare om
politic. Cine se mai gândea în 1989 la
România de mâine? Este aprecierea domniei
sale. ªi vorbeºte de puternica Universitate
Spiru Haret, de baza materialã, de corpul
profesoral, de calitatea învãþãmântului. Nu-l
obliga nimeni sã facã asemenea aprecieri.
Rep.  Spuneþi cã nu se face politicã,
dar cantitatea de profesori  oameni
politici de aici este, totuºi, impresionantã,
domnule Bondrea.
A.B.  Nu i-am adus ca oameni politici
aici.
Rep.  Dar, ca ce?
A.B. Au venit ºi au dat concurs.
Rep.  Ia sã vedem, domnul ... De
pildã...
A.B.  S-au prezentat la concurs.
Rep.  Aºa de buni sunt? Cei mai buni
din þarã pe domeniul lor?
A.B.  Da, pot sã afirm cu toatã tãria.
Rep.  Sã vedem aºa Este... Cine e
om politic aici? Este
A.B.  La mine nu au venit ca oameni
politici. De pildã, doamna Rodica Stãnoiu,
ministrul Justiþiei.
Rep.  Are ore la dumneavoastrã?
A.B.  Este titularã ºi ºefã de catedrã.
Este un foarte bun profesionist, un mare
jurist. Nu ºi-a trimis înlocuitor, ºi-a þinut
singurã cursurile, vine cu regularitate la
cursuri, are dialog cu studenþii
Se
intereseazã de calitatea procesului de
învãþãmânt, fiind ºefã de catedrã
Rep.  Fiind ministru al justiþiei, este
un om ocupat. Are timp sã-ºi þinã toate
cursurile?
A.B.  Are timp.
Rep.  Toate, toate?
A.B.  ªi-a îndeplinit norma didacticã
sutã la sutã. Jos pãlãria, în faþa unor
asemenea oameni!
Rep.  Mai citesc cã mai e plecatã prin
strãinãtate câteodatã. Când e plecatã în
strãinãtate, ce se întâmplã?
A.B.  Face schimb cu un alt profesor,
care-ºi þine cursul lui ºi, când se întoarce, le
þine  în locul acestuia  pe ale domniei sale.
Rep.  Are ºedinþe de Guvern
interminabile
A.B.  Nu sunt ºedinþe de Guvern
interminabile. Domnia sa are norma
didacticã de 2 ore fizice pe sãptãmânã, curs.
Atâta are, un curs pe sãptãmânã. Restul are
cercetare ºtiinþificã, ºedinþe de catedrã etc.
Rep.  Domnule Bondrea, ºtim cu toþii
cã o normã nu înseamnã numai douã ore.
O normã înseamnã ºi îndrumãri, ºi
cercetãri º.a.m.d. ªi prezenþã în afarã de
cele douã ore
A.B.  Are 6 ore pe sãptãmânã, domnule!
Asta-i norma de profesor, prevãzutã de lege.
Însã cele 2 ore fizice se multiplicã, tot de
lege, ºi se fac 4 ore convenþionale. ªi la 4
ore se mai adaugã 2 ore pentru discuþii cu
studenþii, pentru ºedinþe de catedrã, pentru
Rep.  ªi vine ºi la celelalte activitãþi,
la ºedinþe de catedrã?
A.B.  Da, vine.
Rep.  Când mai are timp, domnule?
A.B.  De ce nu veniþi dumneavoastrã
sã vedeþi, când îºi þine cursurile? Domnul
Dorneanu nu ºi-a trimis nici un înlocuitor
Rep.  Preºedintele Camerei
Deputaþilor, vicepreºedinte al PSD
A.B.  Poftim?
Rep.  . ºi vicepreºedinte al PSD
A.B.  Da ªi-a þinut cu regularitate
cursurile. Eu n-am alt interes decât sã-ºi
facã meseria
Rep.  Ce meserie are domnul Dorneanu?
A.B.  E un jurist de excepþie.
Rep.  Alþii mai buni nu se gãseau?
A.B.  Dumnealui s-a prezentat la
concurs. Aici nu-i vorba de bun sau mai bun,
domnule! Asta e o încercare de a face niºte
Astea nu-s discuþii pentru În învãþãmânt
e concurs, se prezintã cine vrea
Rep.  Nu l-aþi chemat dumneavoastrã?
Dumnealui s-a prezentat?
A.B.  Niciodatã n-am chemat pe nimeni!
N-am chemat ºi nici nu chem pe nimeni!
Rep.  Domnul Scurtu, consilier
prezidenþial, director al Institutului Iorga
A.B.  E un istoric de prim rang în
România. E un mare avantaj pentru studenþi
cã-l au profesor pe Scurtu.
Rep.  Unii zic cã-i cam prãfuit...
A.B.  Ori zice unii... Aia-i altceva! Eu
vorbesc... Întrebaþi studenþii! Studenþii
apreciazã profesorul...
Rep.  Are ºi o acuzaþie de plagiat,
recent.
A.B.  Nu cunosc aºa ceva, n-am auzit
de aºa ceva.
Rep.  Scrie în România Literarã...
A.B.  Probabil cu n-am citit numãrul
acela din România Literarã...
Rep.  Domnul Scurtu poate cã e mai
ocupat ca Rodica Stãnoiu
A.B.  Pe mine nu mã intereseazã decât
sã-ºi facã programul la mine. Nu mã
intereseazã ce fac în altã parte.
Rep.  ªi ajunge domnul Scurtu sã-ºi
þinã toate orele, nu?
A.B.  Toate, toate...

Rep.  Ce curs are dumnealui?
A.B.  Are cursul de Istoria României.
Istoria contemporanã a României.
Rep.  Câte ore are?
A.B.  Aceeaºi normã de profesor, de 6
ore, pe care ºi-o îndeplineºte fãrã nici un fel
de problemã.
Rep.  Vasile Puºcaº, ministru delegat
pentru integrarea europeanã Un om care
circulã, poate, cel mai mult din Guvern
A.B.  Eu cred cã este cel mai mare
avantaj pentru studenþii de la Facultatea de
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene sã-l
aibã profesor pe însuºi negociatorul ºef în
problemele de integrare. Nu miºcã un
student, toþi îi ascultã cu sfinþenie cuvântul
Cred cã este un curs la care vor veni ºi
oamenii de pe stradã sã-l audieze, oameni
care sunt interesaþi de aceastã problemã
Rep.  N-au venit încã oameni de pe
stradã la curs?
A.B.  Sã ºtiþi cã vor începe sã vinã. În
primul rând, cã îl urmãresc la televizor.

ridicatã. Peste 65 de ani, spunea
dumneaei.
A.B.  Eu am sã vã pun la dispoziþie
documente cu cadrele didactice ºi vârstele
lor. Cred cã la mine sunt cei mai puþini. Sunt
2-3, maximum 5-6, care sunt la aceastã vârstã
la facultãþi. Vreau sã spun ºi altceva. Cei între
65 ºi 70 de ani sunt profesori, intelectualii
de frunte ai þãrii. Aceºtia au acumulat
experienþã, au elaborat tratate, lucrãri. Cine
se poate lipsi de aceºti oameni? Dacã luaþi
Academia Românã, de pildã, se pune
problema mediei de vârstã în domeniul
ºtiinþei? Dacã luaþi laureaþii Premiului
Nobel Majoritatea sunt la aceastã vârstã
Rep.  Sunt unii ºi mai tinerei, totuºi
A.B.  Sunt foarte puþini.
Rep.  Luaþi ultimele Nobeluri...
A.B.  Cei mai mulþi acolo sunt în
domeniul artei, nu uitaþi!
Rep.  ªi al medicinei, dacã vã uitaþi,
nu sunt... ªi al economiei... Vã uitaþi la
laureaþii de anul ãsta...

Învãþãmântul de calitate se defineºte prin

respectarea criteriilor ºi standardelor impuse

de lege ºi alte reglementãri normative, iar
evaluarea Universitãþii nu poate fi fãcutã decât
în funcþie de acestea.
Universitatea noastrã este , la ora actualã,
printre primele universitãþi care îndeplinesc
toate criteriile ºi standardele.
Problema cifrei de ºcolarizare este o
problemã artificialã, fãrã suport legal pentru
învãþãmântul particular. Nu este prevãzutã în
nici o lege.
Existã un drept fundamental al omului 
dreptul la învãþãturã  care nu poate fi îngrãdit.
Învãþãmântul particular a apãrut ca o
alternativã, pentru a satisface acest drept
fundamental al omului.
Suntem o fundaþie non-profit care  respingând
practicile unui învãþãmânt improvizat  a investit
în baza materialã a Universitãþii peste 1000 de
miliarde de lei, dar încã nu putem spune cã am
ajuns la nivelul care ne-ar permite sã renunþãm la
investiþii. Banii sunt gospodãriþi cu grijã.
Am creat condiþii pentru cifra de
ºcolarizare pe care o avem în prezent, dar ºi
pentru perspectivã.
Stimulãm valorile. Am alocat, pentru acest
an universitar, un miliard de lei pentru burse
de merit.
Salutãm declaraþia Domnului PrimMinistru, Adrian Nãstase, care a spus cã
acreditarea îºi urmeazã cursul la Comisia de
învãþãmânt ºi la Camera Deputaþilor. Acolo
ajunge ºi Universitatea Spiru Haret .
Sunt convins cã Universitatea Spiru Haret
va fi acreditatã.










Rep.  Problema e dacã înþeleg ceva?
A.B.  Înþeleg. Este un profesor dotat
pentru aºa ceva. Cred cã am spus destul în
legãturã cu domnul Puºcaº. Este, de
asemenea, domnul Rãzvan Theodorescu. Aº
vrea sã spun: cine n-ar dori sã-l aibã profesor
pe Rãzvan Theodorescu, care este o
enciclopedie în domeniul culturii ºi
civilizaþiei? Este un privilegiu pentru un
student sã-l audieze pe Rãzvan Theodorescu,
în acest domeniu. În istoria învãþãmântului,
a universitãþilor au existat oameni care au
rãmas celebri pentru cursurile susþinute:
Iorga, Cãlinescu ºi alþii.
Rep.  Poate cã Rãzvan Theodorescu nu
este încã la cota lui Iorga
A.B.  N-aº spune... În domeniul sãu, este
la o cotã destul de înaltã.
Rep.  ªi Vasile Puºcaº a fost înainte ºi a
avut un trecut de activist de partid
A.B.  Nu ºtiu acest lucru, la mine a venit
ca profesor. A fost directorul Institutului de
Relaþii Internaþionale de la Cluj ºi, nu
întâmplãtor, l-a adus Guvernul pe postul de
negociator ºef pentru integrarea europeanã.
Rep.  De ce nu întâmplãtor?
A.B.  Nu întâmplãtor, pentru cã este un
om de o culturã deosebitã.
Rep.  La teorie stãm bine cu integrarea
europeanã, poate alunecãm puþin pe altã
pantã a discuþiei... Dar în practicã stãm mai
prost, domnule Bondrea
A.B.  N-aº spune. Noi am stat bine ºi la
practicã, ºi la teorie. Þara noastrã n-a dus
lipsã de oameni de ºtiinþã, de culturã. ªi acum
sunt destui oameni de ºtiinþã ºi de culturã,
care ne fac cinste.
Rep.  Ministra învãþãmântului, din nou,
spune cã media de vârstã a corpului
profesoral de la dumneavoastrã este foarte

A.B.  Aþi dat un exemplu cu
medicina. Nu l-aþi ales prea bine.
Medicina cere experienþã în domeniu.
Pentru un chirurg, un mare chirurg,
experienþa spune mult. ªi, la 65 de ani,
nici un om nu e bãtrân
Rep.  E frumos ceea ce spuneþi,
dar, la dumneavoastrã, tineretul
pãtrunde, pãtrunde la catedrã?
A.B.  La catedrã? 50% sunt tineri,
peste 50%.
Rep.  Tineri însemnând?
A.B.  Pânã la 40 de ani.
Rep.  Pe ce funcþii?
A.B.  Pe funcþii de lector, asistent,
preparator.
Rep.  Domnule Bondrea, eu nu
înþeleg un lucru. Cu atâtea
personalitãþi, aveþi vreo doi consilieri
prezidenþiali în corpul profesoral .
Poate aveþi mai mulþi?
A.B.  Nu. Am doi ºi buni.
Rep.  Din Guvern, aveþi iarãºi vreo
câþiva.
A.B.  Din Guvern sunt vreo câþiva
miniºtri: Rãzvan Theodorescu, Vasile
Puºcaº, doamna Stãnoiu
Rep.  Cu soþul ei, la Curtea
Constituþionalã
A.B.  ªi cu soþul ei. ªi ce-i cu asta?
La Curtea Constituþionalã eu cred cã
domnul Stãnoiu are timpul cel mai mult.
Rep.  Cum adicã?
A.B.  Curtea Constituþionalã judecã
niºte procese, atunci când sunt.
Rep.  Cum se face cã, iatã, pierdeþi
teren?
A.B.  Poftim?
Rep.  Cum se face cã pierdeþi teren
la jocurile de culise?

A.B.  E o imaginaþie a cuiva cã pierd
teren. Eu vreau sã vã spun cã n-am pierdut
teren. C.N.E.A.A, domnul Mihãilescu, în
privinþa calitãþii învãþãmântului la mine, n-au
criticat nimic. Am 34 de specializãri, am 34
de rapoarte de autorizare ºi acreditare ale
acestora. Nu ºtiu cum este la alte universitãþi,
dar, la mine, aceste rapoarte sunt la superlativ.
Rep.  Dar, totuºi, ordonanþa asta,
controversatã ºi contestatã nu numai de
dumneavoastrã  a fost criticatã ºi de presã
intens -, Ordonanþa asta e o loviturã pentru
dumneavoastrã.
A.B.  Nu este.
Rep.  Nu v-aþi fi iritat atât.
A.B.  Nu e o loviturã, domnule.
Universitatea Spiru Haret nu o poate
elimina nimeni. Din moment ce întruneºte
toate standardele ºi criteriile, cum s-o
elimine, domnule?
Rep.  Domnule, sunt inºi mai puternici
decât dumneavoastrã acum, care cautã sã
vã elimine de pe piaþã.
A.B.  Nu poate sã mã elimine, pentru
cã eu am cu ce mã prezenta. Eu nu mã
prezint cu vorbe, eu mã prezint cu fapte.
Rep.  România este þara tuturor
posibilitãþilor, domnule Bondrea.
A.B.  Eu nu cred aºa ceva. În primul
rând, ar fi cea mai mare gafã a unui Guvern,
a unui Parlament, dacã n-ar acredita
Universitatea Spiru Haret. Universitatea e
cunoscutã de toatã opinia publicã. Sunt
30.000 de studenþi acum, dar sunt zeci de
mii care au terminat ºi sunt absolvenþi, dar
sunt zeci de mii de pãrinþi, dar sunt zeci de
mii de fraþi ai lor, sunt zeci de mii de bunici...
Nu se poate neglija opinia publicã. Nu se
poate. De ce credeþi cã vin studenþii la
Universitatea Spiru Haret? Pentru calitatea
învãþãmântului, pentru asta vin. M-aþi
întrebat de fiii de þãrani. Pentru fiii de þãrani,
Universitatea Spiru Haret a înfiinþat primele
colegii pedagogice de institutori. Aceste
colegii înfiinþate de Universitatea Spiru
Haret au dat peste 3.000 de absolvenþi, fii
de þãrani. Toþi aceºti absolvenþi, fii de þãrani,
sunt acum în ºcolile din satele lor. A apãrut,
recent, o hotãrâre de Guvern ºi a desfiinþat
aceste colegii. În cine a lovit aceastã
hotãrâre? În condiþiile în care, în sate, existã
cadre necalificate, desfiinþezi colegiile de
institutori?
Rep.  Domnule Bondrea, vã puneþi cu
Guvernul, vã puneþi cu Guvernul, cu
Nãstase, cu Andronescu Pierdeþi!
A.B.  Vreau sã vã spun cã îl cunosc pe
domnul Prim-Ministru. Domnul PrimMinistru este un om de dialog. Nu domnia
sa este cel care Cei de jos, care sunt cu
concurenþa neloialã, au împins Ordonanþa
acolo. Aþi vãzut cã domnul Prim-Ministru
n-a semnat-o 2-3 sãptãmâni?
Rep.  Dar, pânã la urmã, a semnat-o!
A.B.  Sub presiune!
Rep.  Dar ce, e de plastilinã?
A.B.  Nu. Sub presiunea celor care au
dorit neapãrat sã fie acreditate aceste
universitãþi.
Rep.  De ce o fi cedat domnul Nãstase,
care, altminteri, pare un om foarte sigur
pe sine ºi care controleazã absolut totul?
A.B.  Este foarte sigur pe sine. Dar
domnul Prim-Ministru a mai spus ceva. A
spus cã acreditarea îºi urmeazã cursul la
Comisia de învãþãmânt ºi la Camera
Deputaþilor. Acolo ajung toate, acolo
ajunge ºi Universitatea Spiru Haret.
Rep.  ªi ce dacã ajunge?
A.B.  Eu sunt convins cã, neavând
probleme de calitate, va fi acreditatã cu brio.
Rep.  Acelaºi Adrian Nãstase, iatã, cã
vã pune acum, mai nou, biruri, dãjdi 10%
plus 40%...
A.B.  Nu cred cã se va ajunge la aºa
ceva, pentru cã eu cred cã se va analiza,
pânã la urmã, pe cine va afecta 10%,
domnule. Se pune o taxã de 10% pe
studenþi. Pentru cã eu, dacã sunt într-o
situaþie dificilã, mãresc taxa cu 10%.
Rep.  De ce s-o mãriþi, domnule, dacã
aveþi grija studenþilor?
A.B.  Pãi, ce sã fac? Studentul, ca sã
înveþe, trebuie sã aibã condiþii. Eu îmi
dozez forþele pentru a crea condiþii.
Rep.  Dacã mãriþi cu 10% ºi
dumneavoastrã, pierdeþi studenþii.
A.B.  Nu cred cã-i pierd. N-am pierdut
nici un student.
Rep.  Dacã mãriþi cu 10%, ia sã
vedem?
A.B.  Nu. Nu-i pierd. Pentru cã
studenþii înþeleg. N-au unde se duce. Unde
sã se ducã, la stat?
Rep.  La Cantemir, la Titu
Maiorescu
A.B.  Pãi, aceia nu fac la fel?
Rep.  Poate sunt mai ºmecheri ºi nu
fac la fel.
A.B.  Nu. Eu am taxele cele mai mici.
Faþã de celelalte universitãþi, este diferenþã
mare. Dumnealor au taxa în dolari, dolarul
creºte cu fiecare sãptãmânã. La mine, taxa
nu creºte.
Rep.  ªi, totuºi, Nãstase va mãri
A.B.  Domnule, dacã apreciazã
Guvernul... Eu respect legea. Eu n-am
ocolit nici o lege. Dacã apare lege ºi, poate,
gãsesc resurse, nu mãresc nici taxele. Dar
legea o respect.
Rep.  Bine, domnule Bondrea. Vreau
sã mai aduc discuþia pe urmãtoarea pantã.
Spuneþi cã aveþi 30.000 de studenþi. Vã ofer
o contraopinie, a lui Mihai Coman, de la
Colegiul Media Pro. Spunea, fãrã sã facã
referire la dumneavoastrã, cã aceste forme
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de învãþãmânt, aºa, mai mamut, sunt
depãºite astãzi, la ora actualã, cã
învãþãmântul modern se face în unitãþi mai
mici, mai uºor de controlat
A.B.  Vreau sã vã spun cã, în aceastã
problemã, este depãºit domnul Coman.
Domnul Coman nu cunoaºte tendinþa în lume.
În prezent, existã în lume mega-universitãþi
cu 100 de mii, cu 150 de mii de studenþi ºi
acestea sunt cele mai bine dotate, cele mai de
calitate. Despre ele a vorbit ºi fostul ministru
al învãþãmântului, actualul rector al
Universitãþii din Cluj-Napoca, într-o ºedinþã
specialã cu rectorii. Megauniversitãþile sunt
susþinute de fundaþii foarte puternice, cum
sunt Fundaþiile Ford, Rockefeller, Söros, dar
sunt sute din acestea, care dispun de bazã
materialã, dispun de condiþii ºi doresc sã facã
un învãþãmânt de calitate, dar la nivelul unor
megauniversitãþi.
Rep.  Fãrã tendinþã de monopol? Cã
ºi patronul Microsoft se luptã acum cu
statul american, care doreºte sã-i reteze
aceste tendinþe.
A.B.  În învãþãmânt nu existã monopol.
Existã numai concurenþã de calitate,
concurenþã loialã. ªi existã concurenþã
neloialã; de aceea, cei care n-au calitate, n-au
nici studenþi. De ce publicã astãzi, într-un
cotidian central, un anunþ, pentru continuarea
înscrierii, Universitatea Dimitrie Cantemir?
Rep.  De ce, domnule Bondrea?
A.B.  Nu are studenþi.
Rep.  N-are studenþi?
A.B.  Dacã are, cum sã mai înscrie în
noiembrie, domnule?
Rep.  Poate au gãsit locuri
suplimentare...
A.B.  Înscrierile se fac în sesiunile
prevãzute de lege. Pãi, dacã nici astea nu
le-au ajuns?!...
Rep.  Domnule Bondrea, Mihãilescu
spunea cã, dupã calculele lor, ale
C.N.E.A.A., ar fi în România vreo 10.000
de studenþi în învãþãmântul privat, care
aruncã banii degeaba pe fereastrã.
A.B.  Nu la mine! La mine nu sunt
bani aruncaþi degeaba! Dovadã cã existã o
afluenþã de studenþi. Aceia aruncã banii
degeaba, care nu fac învãþãmânt.
Rep.  Domnule Bondrea, ca politicã
educaþionalã ºi politicã de posturi, nu vã
intereseazã suprasaturarea pieþei?
A.B.  Ca politicã educaþionalã mã
intereseazã, în primul rând, sã nu fie
îngrãdit dreptul la învãþãturã.
Rep. Dar nu vã intereseazã dacã
absolvenþii îºi gãsesc sau nu posturi, dacã
disciplina lor este o disciplinã care se cautã
pe piaþa muncii?
A.B.  ªi pe piaþa muncii existã
concurenþã
Rep.  Vã intereseazã sau nu?
A.B.  Îºi gãseºte loc de muncã acela
care-i bun. ªi de aceea e bine sã existe
concurenþã. Eu, când scot un post la concurs,
mã bucur dacã vin 5, candideazã 5 pe un
post. Aºa trebuie sã fie ºi-n industrie, ºi-n
domeniul ingineriei agronomice
Rep.  În ingineria agronomicã, iarãºi,
e ºomaj masiv.
A.B.  E ºomaj. Vedeþi, eu am facultate
de medicinã veterinarã. Am numai 60 de
studenþi în anul I, dar aceia sunt buni.
Rep.  Nu vã gândiþi ca pe viitor sã
prospectaþi piaþa, sã vedeþi cam ce s-ar
cãuta pe viitor ºi acolo sã puneþi accent?
A.B.  Tocmai cã învãþãmântul
particular are în vedere acest lucru.
Rep.  Pãi, pe de o parte, spuneþi cã nu
vã intereseazã cã urmeazã o disciplinã care
nu se cautã pe piaþa muncii ºi spuneþi
A.B.  În primul rând, trebuie sã-i
intereseze pe ei. Ei trebuie sã se orienteze
cãtre facultãþile care-ºi gãsesc plasament
pe piaþã. Ei au, în primul rând, obligaþia
Rep.  Dumneavoastrã, nu aveþi?
A.B.  Eu am obligaþia sã-i pregãtesc.
Sã fie, în condiþiile concurenþei, primii la
toate concursurile. Aceasta este obligaþia
mea. ªi, pe aceasta, o îndeplinesc.
Rep.  Aveþi o evidenþã a absolvenþilor
dumneavoastrã aºa, în timp? Ce s-a ales
de ei? Procentual, câþi au ratat? Câþi au
reuºit? Câþi au rãmas pe drumuri?
A.B.  Avem o evidenþã. Nu s-a plâns
nimeni cã nu are un loc de muncã. Ba,
dimpotrivã, primesc felicitãri pentru
absolvenþii pe care i-a dat Universitatea
Spiru Haret. V-am spus cã am dat peste
3.000 de absolvenþi la colegiile pedagogice
de institutori. Vreþi sã ºtiþi cã 99% dintre
aceºti absolvenþi au luat diploma de
absolvire la Universitatea de stat din Cluj,
care nu e o universitate de mâna a doua? ªi
au promovat cu medii mari.
Rep.  De ce taman la Cluj?
A.B.  Pentru cã acolo i-a repartizat
ministerul. Mulþi s-au plâns de ce i-a
repartizat acolo, dar asta nu e problema mea.
Rep.  Domnule, veþi pierde bãtãlia cu
Andronescu!
A.B.  Poftim?
Rep.  Veþi pierde bãtãlia cu
Andronescu
A.B.  Nu mi-am propus sã câºtig vreo
bãtãlie cu doamna Andronescu. În primul
rând  ºi vreau sã reþineþi acest fapt , e greºitã
interpretarea cã aº fi în vreun duel cu doamna
Andronescu. Este vorba  ºi aºa am ºi pornit
discuþia  de lucruri de principiu. Nu este o
problemã personalã a mea cu doamna
Andronescu, nu este o luptã între mine ºi
doamna ministru. Nici între Universitatea
Spiru Haret ºi Ministerul Educaþiei. Eu
respect Ministerul Educaþiei, o respect ºi pe
doamna ministru. Este vorba de un fapt
mãrunt, neînsemnat  cifra de ºcolarizare. Cu
cifra de ºcolarizare a pierdut bãtãlia doamna
Andronescu. Pentru cã legea nu-i de partea
domniei sale. Deci, bãtãlia din partea domniei
sale e pierdutã.
Rep.  Vã mulþumesc foarte mult,
domnule Bondrea.
A.B.  ªi eu vã mulþumesc.
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Bucureºti

Bucureºti

În acest edificiu din Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, funcþioneazã:
Facultatea de Drept, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, precum ºi
Postul propriu de televiziune România de Mâine (TVRM)

Amfiteatrul mare, cu o capacitate de 700 de locuri, sonorizare ºi instalaþii
video, situat în clãdirea din stânga. Din acest Amfiteatru se pot face ºi
transmisii de televiziune în direct, dotãrile cu aparaturã de specialitate
conferindu-i calitatea de studio al Postului de Televiziune România de Mâine

Bucureºti

Bucureºti

În acest edificiu din Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313, funcþioneazã:
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Facultatea de Marketing ºi
Comerþ Exterior, Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Bucureºti

În acest edificiu, situat în Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3,
funcþioneazã Facultatea de Sociologie-Psihologie ºi Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene

Braºov

În acest edificiu din Bucureºti, B-dul. Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3,
funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Bucureºti

Câmpulung-Muscel

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe ºi Contabilitate,
Facultatea de Drept, Colegiul Universitar Pedagogic (Râmnicu Vâlcea,
B-dul General Praporgescu nr. 46)

Craiova

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Management Financiar-Contabil.
(Craiova, Str. Brazda lui Novac nr.6 bis)

Craiova

Amfiteatrul cu 800 de locuri, situat în edificiul din stânga)

Braºov

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Management, Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Facultatea de Psihologie-Pedagogie,
precum ºi clubul studenþesc, compus din cantinã cu autoservire, restaurant ºi discotecã (Braºov. Str. Turnului nr.5)

Râmnicu Vâlcea

Amfiteatru situat în edificiul din stânga

Câmpulung-Muscel

Salã de curs - Craiova
Constanþa

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Drept ºi Facultatea de
Management Financiar-Contabil
(Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34)

Blaj

Blaj

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe-Contabilitate ºi
Colegiul Universitar Pedagogic (Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223)

Aula mare, situatã în clãdirea din stânga

Clãdire în care funcþioneazã Colegiul Universitar Pedagogic
(Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80)
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COMUNICATUL

Senatului Universitãþii Spiru Haret

cu privire la dezinformarea gravã a opiniei publice ºi a Guvernului României,
de cãtre ministrul educaþiei ºi cercetãrii, referitoare la depãºirea cifrei de ºcolarizare
Senatul Universitãþii Spiru Haret, întrunit în ºedinþã extraordinarã în
ziua de 24 octombrie 2001, luând act, cu surprindere ºi indignare, de grava
dezinformare a opiniei publice ºi a Guvernului României cu privire la
depãºirea cifrei de ºcolarizare la Universitatea noastrã, iniþiatã ºi
promovatã de ministrul educaþiei ºi cercetãrii la posturile de televiziune
ºi în presã, a adoptat urmãtorul comunicat:
1. Acuzaþia doamnei ministru al
educaþiei ºi cercetãrii cu privire la
depãºirea cifrei de ºcolarizare de cãtre
Universitatea Spiru Haret nu are nici un
temei legal. În acest sens, Senatul
Universitãþii face urmãtoarele precizãri:
1.1. Reglementãri legale cu privire la
stabilirea ºi aprobarea cifrei anuale de
ºcolarizare existã numai pentru
universitãþile de stat. Indicatorul cifrã de
ºcolarizare este prevãzut în art. 58(1) ºi
59(3) din Legea învãþãmântului nr. 84/
1995, republicatã, precum ºi în art.2 din
Legea nr. 44/18 iulie 2001 privind
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr. 133/2000 privind învãþãmântul universitar ºi postuniversitar de
stat cu taxã;
1.2. În legislaþia în vigoare, consacratã
învãþãmântului, nu existã nici o
prevedere referitoare la cifra de
ºcolarizare din învãþãmântul particular.
În instituþiile de învãþãmânt superior
particular, ca ºi în unitãþile economice,
institutele de cercetare ºtiinþificã,
instituþiile de culturã etc., bazate pe
proprietatea privatã ºi iniþiativa
particularã, activitatea, dimensiunea
personalului, numãrul studenþilor etc. nu
pot fi stabilite de stat. Ele depind de
principiile ce guverneazã economia de
piaþã, de mãrimea capitalului privat, de
capacitatea managerialã de a gestiona
resursele.
Dreptul la învãþãturã este un drept
fundamental al omului, care nu poate fi
îngrãdit. Cifrele de ºcolarizare în
universitãþile particulare depind numai
de capacitatea acestora de a asigura baza
materialã ºi cadrele didactice necesare
pentru realizarea unui învãþãmânt de
calitate, corespunzãtor standardelor ºi
criteriilor prevãzute de lege;
1.3. De la obþinerea autorizaþiilor de
funcþionare ale specializãrilor, prin
Hotãrâri de Guvern, ºi pânã în prezent,
cifra de ºcolarizare în Universitatea
Spiru Haret a fost aprobatã, anual, de
Senatul universitar, în funcþie de
capacitatea de ºcolarizare, stabilitã în
conformitate cu standardele ºi criteriile
pentru evaluare ºi acreditare academicã.
Între standardele ºi criteriile prevãzute
de lege pentru autorizare sau acreditare
nu se aflã cifra de ºcolarizare. De altfel,
acest indicator nu este prezent nici în
fiºele vizitelor comisiilor de specialitate
ale C.N.E.A.A., inclusiv în fiºele de
evaluare instituþionalã;
1.4. Cifra de ºcolarizare la Universitatea
Spiru Haret a fost, în permanenþã, în acord
cu capacitatea de ºcolarizare de care a
dispus instituþia, respectând integral
criteriile ºi standardele prevãzute de lege:
personal didactic, conþinut al
învãþãmântului, bazã materialã, activitate
de cercetare ºtiinþificã, activitate financiarã,
structuri instituþionale, administrative ºi
manageriale (potrivit alin. (2) ºi (3) ale art.
18 din Legea nr. 88/1993 privind
acreditarea instituþiilor de învãþãmânt
superior ºi recunoaºterea diplomelor,
republicatã);
1.5. În nici o împrejurare,
Universitatea Spiru Haret nu a raportat
cifre false ºi nu a dezinformat instituþiile
care au solicitat cifrele de ºcolarizare.
Dimpotrivã, respectând principiul
transparenþei, a fãcut publice nu numai
cifrele de ºcolarizare, dar ºi alte date ºi
informaþii cu privire la organizarea,
funcþionarea ºi realizãrile sale, inclusiv
cele referitoare la venituri, investiþii ºi
salariile personalului didactic;

2. Senatul Universitãþii Spiru Haret
apreciazã cã ministrul educaþiei ºi
cercetãrii a urmãrit, în mod deliberat,
eliminarea Universitãþii noastre 
universitatea cea mai reprezentativã ºi cea
mai bine dotatã  de pe lista instituþiilor

afirmaþia doamnei ministru, potrivit cãreia
cifra de ºcolarizare la specializarea Drept
a fost depãºitã cu 530%, iar la specializarea
Management Financiar Contabil cu
460%, este falsã. La aceste procente,
doamna ministru a ajuns prin mistificarea
datelor cuprinse în tabelul NUMÃR DE
STUDENÞI ÎNMATRICULAÞI ÎN
ANUL UNIVERSITAR 2000-2001, tabel
înaintat M.E.C. ºi semnat de rectorul
Universitãþii, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, ºi de cei doi consilieri, Marin
Gheorghe ºi Ion Laurenþia, reprezentanþi
ai M.E.C., la 5 aprilie 2001.
Prezentãm tabelul menþionat mai sus:

NUMÃR DE STUDENÞI ÎNMATRICULAÞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2000-2001

Deputaþilor ºi mass-media ca cifrã de
ºcolarizare pentru specializarea acreditatã
din Bucureºti.
Mistificarea, însã, nu se opreºte aici.
Cifra de 4.227 studenþi, obþinutã în modul
descris mai sus, a fost raportatã la 800 
cifrã de ºcolarizare pentru anul I,
specializarea Drept din Bucureºti, anul de
învãþãmânt 2001-2002, ce a apãrut într-o
broºurã comercialã, ADMITEREA 2001,
editatã sub egida M.E.C. A rezultat, astfel,
procentul de 530%, reprezentând o creºtere
artificialã a cifrei de ºcolarizare la
specializarea Drept, Bucureºti, cifrã
calculatã de doamna ministru prin
procedee manipulatorii nepermise,
obþinând, în acest fel, efectul dorit ºi
utilizându-l ca argument incriminant, cu
care sã justifice excluderea Universitãþii
Spiru Haret de pe lista universitãþilor
particulare propuse pentru acreditare,
neinteresând-o, practic, deloc standardele
de calitate la care se desfãºoarã procesul
de învãþãmânt în Universitatea noastrã.
Cifrele prezente în aceastã broºurã se
referã numai la instituþiile de învãþãmânt
superior particular. Universitãþile de stat
nu au stabilitã cifrã de ºcolarizare, deºi,
doar pentru acestea existã reglementãri
legale cu caracter obligatoriu. Cifrele din
broºurã nu au nici un suport legal, nu
reflectã propunerile Senatului Universitãþii
noastre ºi nici mãcar cifrele cuprinse în
dosarele de evaluare ale specializãrilor,
înaintate la C.N.E.A.A.
Acelaºi procedeu este folosit ºi pentru
specializarea Management Financiar
Contabil, Bucureºti, specializare
acreditatã. La cei 1913 studenþi din anul I
(anul de învãþãmânt 2000-2001) de la
specializarea acreditatã din Bucureºti au
fost adãugaþi cei de la specializãrile
autorizate din Craiova (370 studenþi) ºi
Constanþa (1169 studenþi)  specializãri
distincte, fãrã nici o legãturã cu cea din
Bucureºti - , rezultând cifra de 3452.
Aceasta s-a raportat la 750, cifrã publicatã
în aceeaºi broºurã comercialã, ºi s-a obþinut
procentul de 460%, procent prezentat de
doamna ministru, tot ca argument acuzator.
Pe baza acestei mistificãri inadmisibile,
doamna ministru a reuºit sã elimine, din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
Românei privind acreditarea a 8 universitãþi
particulare, Universitatea Spiru Haret, care
îndeplinea integral standardele ºi criteriile
prevãzute de lege pentru acreditare, aducând
prejudicii de o deosebitã gravitate imaginii
Universitãþii noastre.
3. Recent, doamna ministru a pus la
dispoziþia unui jurnalist aceleaºi date ºi

informaþii mistificate, pentru a fi
publicate într-un articol denigrator la
adresa Universitãþii Spiru Haret, intitulat
Spiru Haret a tocat miliarde de lei pe
reclamã ºi sedii de lux, apãrut în
cotidianul România liberã.
Dupã cum se cunoaºte, Universitatea
Spiru Haret a fost înfiinþatã ºi îºi desfãºoarã
activitate în cadrul Fundaþiei România de
Mâine, instituþie social  umanistã de
culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt, fãrã scopuri
politice sau patrimoniale (non-profit). În
structura Fundaþiei funcþioneazã, pe lângã
Universitatea Spiru Haret, ºi Institutul de
Studii pentru Dezvoltarea Economico  Socialã a României, Institutul de Sociologie ºi
Opinie Publicã, Institutul de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, Institutul
de Cercetare Medicalã, tipografie, editurã,
post de televiziune, cãmine studenþeºti,
cantine, centru de proiectare ºi antreprizã
de construcþie pentru Complexul
Universitar ºi Cultural România de Mâine,
unitãþi producãtoare de venituri
suplimentare, dincolo de taxele cu cari
contribuiesc cei ce se folosesc depe urma
operei întreprinsã de instituþie (potrivit
prevederilor art. 44 ºi 45 din Legea nr. 21/
1924 ºi art. 47 lit. b) din Regulamentul de
aplicarea dispoziþiunilor legii pentru
persoanele juridice (Asociaþiuni ºi
Fondaþiuni) din 19 aprilie 1924, prevederi
care se regãsesc ºi în art. 46, alin (1), lit. b)
 g) din Ordonanþa cu privire la asociaþii ºi
fundaþii nr.26/2000).
Precizãm cã publicitatea  incriminatã
în articol  a fost realizatã din veniturile
Fundaþiei ºi nu din taxele studenþilor, iar
cele 1000 de miliarde investite în
patrimoniul acesteia sunt rezultatul
activitãþii ºi managementului performant
de la nivelul tuturor structurilor Fundaþiei
România de Mâine.
Fiind o instituþie de culturã, ºtiinþã ºi
învãþãmânt, Fundaþia România de Mâine
nu a neglijat activitatea culturalã
desfãºuratã la nivel naþional. În acest
sens, meritã sã subliniem contribuþia
financiarã substanþialã, de 4,5 miliarde
lei din veniturile proprii ale Fundaþiei,
la desfãºurarea, în bune condiþii, a
Festivalului Internaþional George
Enescu, în toamna acestui an.
Având în vedere cele semnalate,
solicitãm Comisiilor de Învãþãmânt ºi
ªtiinþã ale Parlamentului României ºi
Parlamentului, în întregul sãu, continuarea
procesului legislativ declanºat pentru
acreditarea instituþiilor de învãþãmânt
superior particular, cu respectarea tuturor
etapelor prevãzute de lege.

Semneazã membrii

Senatului Universitãþii Spiru Haret

de învãþãmânt superior particular propuse
pentru acreditare, recurgând, în acest
scop, la mistificarea cifrelor de
ºcolarizare, ceea ce înseamnã, în termeni
juridici, de fapt, fals ºi uz de fals. Cifrele
vehiculate de doamna ministru în presã
ºi în cadrul emisiunilor televizate nu se
regãsesc în evidenþele Universitãþii, în
dosarele de autorizare ºi acreditare
înaintate la C.N.E.A.A. ºi nici în tabelele
preluate de consilierii Marin Gheorghe ºi
Ion Laurenþia, reprezentanþii M.E.C., cu
prilejul vizitei efectuate în Universitatea
noastrã la 5 aprilie 2001.
În mod concret, Senatul Universitãþii
Spiru Haret constatã, cu stupoare, cã

Ce se poate constata?
În loc sã se refere la cifra de ºcolarizare
pentru anul I (anul universitar 2000
2001) a specializãrii Drept din Bucureºti,
specializare acreditatã de Guvernul
României, ministrul educaþiei ºi cercetãrii
a adãugat la cifra de 2.562 studenþi de la
specializarea acreditatã din Bucureºti
cifrele altor douã specializãri autorizate,
care funcþioneazã, în mod independent,
la Constanþa (1.221 studenþi) ºi la
Râmnicu Vâlcea (444 studenþi). A
rezultat, astfel, cifra de 4.227, cifrã pe care
doamna ministru a prezentat-o
Guvernului, Comisiei de Învãþãmânt,
ªtiinþã, Tineret ºi Sport a Camerei
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necesare desfãºurãrii unui proces de învãþãmânt modern ºi eficient
 În laboratoare, peste 300 de
computere ºi o bogatã aparaturã
de specialitate.
 În bibliotecile facultãþilor ºi
colegiilor, alãturi de zecile de mii
de cãrþi, lucrãri fundamentale,
opere de referinþã, semnate de
autori din þarã ºi strãinãtate, la
îndemâna studenþilor se aflã tot
ceea ce s-a editat în editura proprie.

Laboratorul de Psihologie Experimentalã al
Facultãþii de Sociologie-Psihologie,
situat în edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313

Laboratorul de Criminalisticã al Facultãþii de Drept
(ªoseaua Berceni nr. 24)

Laboratorul Fonetic al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
(ªoseaua Berceni nr. 24)

Unul din laboratoarele de informaticã pentru facultãþile situate
în edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313

În biblioteca Facultãþii de Drept ºi a Facultãþii de
Management Financiar-Contabil din Constanþa

Laborator de Informaticã, situat
în Palatul Sporturilor ºi Culturii

Laboratorul de Informaticã, situat în edificiul din
ªoseaua Berceni nr. 24

Orã de laborator la Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
(Palatul Sporturilor ºi Culturii)

Studenþi ai Facultãþii de Geografie în Laboratorul de
Informaticã

Studenþi ai Facultãþii de Matematicã-Informaticã
în Laboratorul de Informaticã

Laborator de Anatomie la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Profesori ºi studenþi de la Facultatea de Medicinã Veterinarã la lucrãri practice ºi în laborator

Bibliotecã din Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313
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PENTRU STUDENÞII

UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

Una din sãlile de mese

Clãdire în proprietate, situatã în BUCUREªTI, B-dul Metalurgiei nr. 87.
Aici funcþioneazã Clubul Universitãþii ºi cantina cu linii de autoservire

Aspect din bucãtãria cantinei

Aspect din holul clãdirii

Sala cu linia de autoservire

Aspect din cantinã
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PENTRU STUDENÞII

UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
B-dul Energeticienilor nr. 9-11

Cele douã cãmine din Aleea Moldoviþa nr. 5-10

BUCUREªTI: 3 cãmine studenþeºti,cu o capacitate de 1200 locuri, în suprafaþã de 8.554 mp

Baza sportivã din Bucureºti, ªos. Berceni nr. 104, Sector 4, cuprinzând terenuri de fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, în suprafaþã de 27.638 mp.

Braºov
Strada Turnului nr 5

Clãdire în proprietate în care
funcþioneazã
clubul ºi cantina pentru studenþi
1. Intrarea la cantinã
2. Aspect din interior

1.
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Sub semnul: ÎNVÃÞÃMÂNT, CULTURÃ, EDUCAÞIE

Student la Universitatea Spiru Haret

 LA CURSURI ªI EXAMENE

La Facultatea de Istorie, la cursul profesorului universitar dr.
ªTEFAN ªTEFÃNESCU, membru al Academiei Române

Curs la Facultatea de Drept, în amfiteatrul mare al Universitãþii

Lucrãri practice în Laboratorul de Informaticã al Facultãþii de
Matematicã-Informaticã (Palatul Sporturilor ºi Culturii)

În Laboratorul de Informaticã, al Facultãþii de Management
Financiar-Contabil din Craiova

Examen la Facultatea de Management Financiar-Contabil

 ÎN LABORATOARE ªI BIBLIOTECI

Aspect din biblioteca
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

 PARTICIPANT LA EVENIMENTE DIN VIAÞA UNIVERSITÃÞII
1

Profesorul JUERGEN ERFURT, directorul Institutului de Limbi ºi
literaturi romanice de la Universitatea GOETHE din Frankfurt,
conferenþiazã în faþa studenþilor Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

Profesori reputaþi din mari universitãþi europene conferenþiazã adeseori în
faþa cadrelor didactice ºi a studenþilor Universitãþii.
În imagine, profesorul universitar francez ALAIN RUZÉ la una din
întâlnirile sale cu studenþii, în prezenþa academicianului ªtefan ªtefãnescu

2

3

De-a lungul anilor, zeci de mari personalitãþi din sfera învãþãmântului universitar, a ºtiinþei ºi culturii din þarã ºi strãinãtate au conferenþiat în
faþa studenþilor Universitãþii. În imagini: 1. Întâlnirea cu celebrul actor american LARRY HAGMAN (J.R.) (octombrie 1999);
2 ºi 3. Prof.univ.dr. EUGEN SIMION, preºedintele Academiei Române, conferenþiind cu prilejul Centenarului G. Cãlinescu (octombrie 1999)

Concert al corului Facultãþii de Muzicã pe scena amfiteatrului mare
(Sediul din ªoseaua Berceni nr. 24)

Echipa de fotbal a facultãþilor din Constanþa, câºtigãtoare a
Cupei Gaudeamus, organizatã de DJTS-Constanþa

 LA SESIUNI ªTIINÞIFICE STUDENÞEªTI ªI LA PRACTICÃ

În imagini, profesori ºi studenþi la o sesiune ºtiinþificã a studenþilor de la Facultatea de Sociologie-Psihologie

Studenþi ai Facultãþii de Geografie în practicã pe Valea Cernei
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SIMPOZIOANELE ªI SESIUNILE ªTIINÞIFICE

ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor
ilustreazã legãtura rodnicã dintre
învãþãmânt ºi cercetarea ºtiinþificã în
toate facultãþile Universitãþii Spiru Haret

A intrat în tradiþia Universitãþii Spiru Haret organizarea de simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice consacrate evocãrii unor momente cruciale ale istoriei poporului nostru sau vieþii ºi creaþiei unor mari personalitãþi ale ºtiinþei ºi
culturii naþionale. La împlinirea a 15o de ani de la naºterea lui Spiru Haret, marele întemeietor al ºcolii moderne româneºti, Universitatea care poartã numele celui ce a devenit un simbol al eforturilor de ridicare a
României prin educaþie ºi culturã  a organizat o sesiune ºtiinþificã de o deosebitã importanþã (februarie 2001).
La tribunã, academicianul Radu Voinea vorbind despre viaþa ºi opera marelui înaintaº.
Imaginile de mai jos surprind aspecte de la sesiunile ºtiinþifice organizate de facultãþile universitãþii în primãvara acestui an.

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Facultatea de Drept

Facultatea de Drept

Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

Facultatea de Drept

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

