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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Comisia pentru Învãþãmânt,
ªtiinþã, Tineret ºi Sport a Camerei Deputaþilor
ºi Comisia de control a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
constatã îndeplinirea integralã, de cãtre

Universitatea Spiru Haret,

a criteriilor ºi standardelor prevãzute de lege
pentru acreditare
În urma dezbaterilor din data de
27 martie 2002, Comisia pentru
Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport
a Camerei Deputaþilor a constatat
îndeplinirea tuturor criteriilor ºi
standardelor prevãzute de lege pentru
ca Universitatea Spiru Haret sã fie
înfiinþatã prin lege.
Totodatã, în baza deciziei
ministrului educaþiei ºi cercetãrii de
a actualiza unele date ºi informaþii
despre universitãþile particulare,
aflate în procesul de acreditare, o
comisie, formatã din prof. univ. dr.
Nicolae Apostolescu, prof. univ. dr.
Gabriel Iacobescu, consilier A. Floarea
Mãcriº ºi jurist Ioana Bãraru, a
efectuat un control, în data de 29
martie a.c., la Universitatea Spiru
Haret, privind personalul didactic,
personalul de conducere, numãrul de
studenþi, filialele, baza materialã,
patrimoniul instituþiei, precum ºi alte
elemente legate de conþinutul ºi
condiþiile de desfãºurare a procesului
de învãþãmânt. Cu acest prilej,
comisia a reconfirmat faptul cã
Universitatea Spiru Haret îndeplineºte integral criteriile ºi standardele
prevãzute de lege pentru acreditare.
De asemenea, Comisia de control
a MEC a consemnat cã Universitatea
Spiru Haret nu are filiale, fapt
evidenþiat de Hotãrârea Guvernului
României nr.696 din 17 august 2000,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 397
din 24 august 2000, ºi de situaþia
semnatã de rectorul Universitãþii ºi
reprezentanþii MEC.
Menþionãm, în acelaºi timp, cã
reprezentanþii MEC au luat act de
faptul cã numãrul de studenþi de la
cele 6 specializãri acreditate din
Bucureºti, prevãzute în proiectul de
lege de înfiinþare a Universitãþii Spiru
Haret este corespunzãtor capacitãþii

de ºcolarizare de care dispune
instituþia, fiind proporþional cu
resursele ei umane (personalul
didactic) ºi materiale. Se constatã cã
dinamica studenþilor pe cei 4-6 ani de
studii înregistreazã, la final, o
reducere la jumãtate, fapt ce
evidenþiazã, în principal, exigenþa
doveditã în procesul de învãþãmânt,
în creºterea calitãþii acestuia.
În ceea ce priveºte personalul
didactic de la cele 6 specializãri
acreditate, subliniem cã mai mult de
50% din totalul posturilor sunt
ocupate de cadre didactice cu norma
de bazã (carnet de muncã) sau cu post
rezervat, titularizate la Universitatea
Spiru Haret, conform normelor legale,
iar dintre acestea mai mult de 20%
sunt profesori universitari ºi
conferenþiari universitari, depãºind
procentele stabilite de art. 19 (4) din
Legea nr. 88/1993, republicatã.
Precizãm ºi faptul cã peste 40% din

personalul didactic cu norma de bazã
de la cele 6 specializãri acreditate este
cuprins în categoria de vârstã de pânã
la 35 de ani, iar, împreunã cu cel
cuprins în grupa 36-50 de ani,
reprezintã 2/3 din total.
Urmãrind îmbunãtãþirea, ºi mai
accentuatã, a structurii personalului
didactic, recent, Universitatea Spiru
Haret a publicat peste 100 de posturi
didactice vacante scoase la concurs.
Referitor la spaþiile de
învãþãmânt  sãli de curs, sãli de
seminar, laboratoare , raportate
la numãrul studenþilor de la
cursurile de zi ale celor 6
specializãri acreditate, menþionãm
cã sunt respectate normativele
legale în vigoare, specializãrile
acreditate dispunând de spaþii de
învãþãmânt proprii, spaþii care
depãºesc, de pe acum, cerinþele
prevãzute de art.24(4) din Legea
nr.88/1993, republicatã.

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

 FACULTATEA DE DREPT
Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4
Telefon: 334.44.19/123,124; 334.62.05/123,124 (secretariat)
Specializarea: Drept (Specializare acreditatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale vieþii
sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie, administraþie.

 FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE
Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4
Telefon: 334.47.99/116,122; 334.47.23/116,122 (secretariat)
Specializãri: Limba ºi literatura strãinã A(englezã, francezã) - Limba ºi literatura
B(englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã) (Specializare acreditatã);
Limba ºi literatura strãinã - Limba ºi literatura românã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori ºi traducãtori cu specializare în douã
limbi strãine.

În prezent, în Universitatea Spiru Haret funcþioneazã
urmãtoarele facultãþi ºi specializãri acreditate:

 Facultatea de Drept  specializarea: Drept;
 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine  specializarea: Limba ºi
Literatura Strãinã A (englezã, francezã)  Limba ºi Literatura Strãinã B
(englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã);
 Facultatea de Management Financiar-Contabil  specializarea:
Management Financiar-Contabil;
 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport  specializarea: Educaþie
Fizicã ºi Sport;
 Facultatea de Medicinã Veterinarã  specializarea: Medicinã Veterinarã;
 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã  specializarea: Filosofie
ºi Jurnalisticã.
Precizãm, totodatã, cã pe data de 21 ianuarie 2002 a avut loc
vizita Comisiei de specialitate a C.N.E.A.A., în vederea acreditãrii
specializãrii Sociologie-Psihologie, comisie care a consemnat în fiºa
vizitei îndeplinirea tuturor criteriilor ºi standardelor prevãzute de
Legea nr.88/1993, republicatã.

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.313, în care funcþioneazã
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior ºi Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

 FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr.
313, Sectorul 6
Telefon: 410.43.70/113 (secretariat)
Specializarea: Management Financiar-Contabil (Specializare acreditatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.

 FACULTATEA DE FILOSOFIE ªI JURNALISTICÃ
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr.
313, Sectorul 6
Telefon: 410.39.11/111 (secretariat)
Specializarea: Filosofie ºi Jurnalisticã (Specializare acreditatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori, specialiºti în mass-media.

 FACULTATEA DE MARKETING ªI COMERÞ EXTERIOR
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr.
313, Sectorul 6
Telefon: 410.51.62 (secretariat)
Specializarea: Marketing ºi Comerþ Exterior (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul marketingului,
comerþului exterior, în cercetarea ºtiinþificã.
Amfiteatrul mare din clãdirea situatã în ªoseaua Berceni nr. 24

(Continuare în paginile 3, 4 ºi 5)
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Laboratoare dotate cu circa 350 de calculatoare
de ultimã generaþie ºi aparaturã performantã,
sãli de curs, biblioteci
1

Studenþi economiºti la examen

2

Practicã de specialitate cu ajutorul computerului

3

1. Laboratorul de criminalisticã al Facultãþii de Drept
2. Laboratorul de informaticã

Activitãþi specifice în laboratoarele
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

3. Biblioteca Facultãþii de Drept

Studenþi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
în tabãra de la Predeal

Laboratoare de informaticã situate în
edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313

Laborator al
Facultãþii de Arhitecturã ºi Urbanism

Activitãþi în Clinica veterinarã ºi într-unul din
laboratoarele Facultãþii de Medicinã Veterinarã

Studenþi ai Facultãþii de Geografie la practicã
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Clãdiri proprii pentru desfãºurarea, în bune condiþii,
a procesului de învãþãmânt

(Urmare din pag. 1)

Clãdire în proprietate din Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã:
Facultatea de Sociologie-Psihologie
ºi Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3
Telefon: 255.60.95 (secretariat)
Specializarea: Sociologie-psihologie (Specializare în curs de acreditare)
Obiectivul principal constã în formarea de sociologi-psihologi, cercetãtori, cadre
didactice, specialiºti sociologi-psihologi pentru domeniile industrial, agrar, cultural,
mass-media, politic, medical, asistenþã ºi protecþie socialã.

Clinica Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
Strada Maºina de Pâine, nr. 47, Sector 2, Bucureºti

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Adresa: Bucureºti, Str. Jandarmeriei nr. 2, Sectorul 1
Telefon: 230.69.16 (secretariat)
Specializarea: Medicinã veterinarã (Specializare acreditatã)
Obiectivul principal constã în formarea de medici veterinari, care sã activeze în
domeniul apãrãrii sãnãtãþii animalelor, al igienei alimentelor ºi sãnãtate publicã,
în cercetarea ºtiinþificã, ca ºi în asistenþa medicalã veterinarã ºi marketing
farmaceutic veterinar.

Amfiteatrul mare din
edificiul situat în B-dul Basarabia nr. 256

 FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE

Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3
Telefon: 255.60.94 (secretariat)
Specializarea: Relaþii internaþionale ºi studii europene (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile relaþiilor
internaþionale, studiilor europene, diplomaþie.

Clãdire în proprietate din Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11,
în care funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

 FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3
Telefon: 323.79.65 (secretariat)
Specializãri: Educaþie fizicã ºi sport (Specializare acreditatã)
Educaþie fizicã ºi management în sport (Specializare autorizatã)
Kinetoterapie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, antrenori cu înaltã calificare,
kinetoterapeuþi, manageri sportivi.

(Continuare în pag. 4)
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(Urmare din pag. 3)
Palatul Sporturilor ºi Culturii, Bucureºti

 FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.67.12 (secretariat)
Specializarea: Geografie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori, specialiºti în
cercetarea mediului înconjurãtor în direcþiile: geomorfologie-pedologie, hidrologieclimatologie, geografie economicã-turism, riscuri, dezastre naturale ºi apãrare civilã.

 FACULTATEA DE ISTORIE

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.67.12 (secretariat)
Specializarea: Istorie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, muzeografi, cercetãtori.

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ ªI URBANISM

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40 / 149 (secretariat)
Specializarea: Arhitecturã ºi urbanism (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de arhitecþi, proiectanþi în construcþii,
specialiºti în domeniul urbanismului, al design-ului.

RECTORATUL
Universitãþii Spiru Haret
Palatul Sporturilor ºi Culturii,

Parcul Tineretului, Sectorul 4, Bucureºti
Telefon: 330.334.80, 330.25.60
Fax: 330.37.05
www.SpiruHaret.ro
info@SpiruHaret.ro

 FACULTATEA DE MUZICÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.67.12 (secretariat)
Specializarea: Pedagogie muzicalã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, dirijori, interpreþi vocali ºi
instrumentali.

 FACULTATEA DE MATEMATICÃ - INFORMATICÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40 / 187 (secretariat)
Specializarea: Matematicã-informaticã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul matematiciiinformaticii, cercetãtori, matematicieni ºi informaticieni pentru variate domenii.

Clãdiri proprii pentru desfãºurarea, în bune condiþii,
a procesului de învãþãmânt

Clãdirea în proprietate din Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46,
în care funcþioneazã Facultatea de Drept, Facultatea de Finanþe-Contabilitate ale
Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu, nr. 46
Telefon: 050/ 73.30.74 (secretariat)
Specializarea: Drept (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale vieþii
sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie, administraþie.

 FACULTATEA DE FINANÞE-CONTABILITATE

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu, nr. 46
Telefon: 050/ 73.30.74 (secretariat)
Specializarea: Finanþe ºi contabilitate (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.

Clãdirea în proprietate din Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34, în care funcþioneazã
Facultatea de Drept, Facultatea de Management Financiar-Contabil ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 041/54.50.15 (secretariat)
Specializarea: Drept (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale vieþii
sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie, administraþie.

 FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 041/54.50.15 (secretariat)
Specializarea: Management financiar-contabil (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.

(Continuare în pag.5)
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Clãdiri proprii pentru desfãºurarea, în bune condiþii,
a procesului de învãþãmânt

(Urmare din pag. 4)

Clãdirea în proprietate din Braºov, Str. Turnului nr. 5, în care funcþioneazã
Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Facultatea de
Psihologie-Pedagogie ºi Facultatea de Finanþe ºi Contabilitate ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE MANAGEMENT

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Managementul firmei (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul managementului.

 FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Administraþie publicã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti în administraþia publicã centralã ºi
localã, cercetãtori.

Clãdirea în proprietate din Câmpulung Muscel, Str. Traian nr. 223,
în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe-Contabilitate a Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE FINANÞE-CONTABILITATE

Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223
Telefon: 048/83.12.83 (secretariat)
Specializarea: Finanþe ºi contabilitate (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
financiar-contabile, în cercetarea ºtiinþificã.

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Psihologie-pedagogie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul psihologiei ºi
pedagogiei, specialiºti capabili sã asigure consultanþã pe linia orientãrii ºcolare ºi
profesionale, asistenþã copiilor cu deficienþe de integrare, gestionarea resurselor umane.

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI CONTABILITATE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Finanþe-Contabilitate (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul finanþelor ºi ai
contabilitãþii.

Clãdirea în proprietate din Craiova,
Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis, în care funcþioneazã
Facultatea de Management Financiar-Contabil a Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

Adresa: Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis
Telefon: 051/ 19.82.65 (secretariat)
Specializarea: Management financiar-contabil(Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.

ÎN ACTUALITATE LA SPIRU HARET
 Sesiuni ºtiinþifice anuale ale cadrelor didactice
 Sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor

Clãdiri în proprietate din Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80, în care funcþioneazã
Facultatea de Finanþe-Bãnci a Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE FINANÞE-BÃNCI

Adresa: Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80
Telefon: 058/ 71.12.31 (secretariat)
Specializarea: Finanþe-bãnci (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul financiar ºi bancar,
al informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiar-contabile.

Despre
desfãºurarea
lucrãrilor,
vom relata
în numerele
urmãtoare
ale revistei
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În proprietate

Cãmine ºi cantine studenþeºti, spaþii destinate activitãþilor
cultural-recreative ºi de divertisment, terenuri ºi amenajãri pentru sport

Baza sportivã din ªoseaua Berceni nr. 104
Cãmine studenþeºti, Aleea Moldoviþa nr. 5-10

Clãdirea
din
B-dul Metalurgiei
nr. 87,
în care
funcþioneazã
cantina cu
linie de
autoservire

Braºov, Strada Turnului, nr. 5
Clãdirea în care funcþioneazã cantina studenþeascã. Imagine de interior.

Imagini de interior
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni
29 aprilie 2002

Joi
2 mai 2002

Sâmbãtã
4 mai 2002

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept internaþional public (8)
10:15 Dreptul muncii (16)
12:25 Economie politicã (3)
13:15 Bazele contabilitãþii (3/1)
13:50 Muzicã - promo
14:00 ªtiri
14:30 Maeºtri: soprana Silvia Voinea. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu (r)
16:30 Muzicã
17:00 Orizonturi economice. Dezvoltarea economicã
a României în perspectiva aderãrii la Uniunea
Europeanã. Invitat: prof.univ.dr. Mircea Coºea.
Realizatori: prof.univ.dr. Constantin Mecu,
conf.univ. Mariana Baicu
18:00 Not yet but soon. Emisiune de Doru Enache (r)
18:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Fairplay. Talk-show în direct de Mugur Popovici
22:00 Idei în contemporaneitate. Spiritul indian în
lumea de azi. Emisiune de Mircea Itu, Sergiu
Bãlan, prof.univ.dr. Ioan Roºca (r)
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Geografie economicã mondialã (7)
11:00 Psihologia educaþiei (1)
11:30 Anatomie funcþionalã (5)
12:00 Drept roman (32)
12:30 Biroticã (1)
12:55 Sisteme logice (1)
13:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri
14:30 Starea naþiunii. România  încotro? Talk-show
de Marian Oprea (reluare)
16:00 Lumea sporturilor. Portret de campion. În arenã
 campionate, competiþii. Emisiune de prof.
univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Program muzical. Muzicã popularã din toate
regiunile þãrii. Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Societatea sub lupã: Consecinþele aplicãrii legii
18/1991  cercetare sociologicã. Emisiune de
prof.univ.dr. Nicolae Radu
19:00 Reþete pentru sãnãtate. Întrebãri ºi rãspunsuri
pe adresa Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate. Emisiune de Eugenia Grosu Popescu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Starea naþiunii. România  încotro? Talk-show
în direct
22:00 Planeta pãmânt. Patrimoniul cultural al umanitãþii: Cordoba. Santa Lucia  filme documentare
22:55 Promo
23:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (reluare)
24:00 Lumea sporturilor. Maratonul lumii cu Uca
Marinescu.Infosport. Emisiune de Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (reluare)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de Valeriu
Marinescu (r)
9:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
9:30 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:30 ABC  ul calculatorului (r)
11:00 Universitaria: Universitatea ºi societatea. Emisiune de Sultana Craia
11:30 Cu
ºi despre muzicã. Emisiune realizatã cu
concursul corului Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret
12:30 Puncte cardinale. Talk-show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de
Constantin Vlad ºi Nicolae Mardari
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
14:30 Presa  a câta putere? Talk-show de Nicolae
Cristache (r)
16:00 Lumea sporturilor. Glorii ale sportului românesc:
Gheorghe Berceanu  campion olimpic. În arenã
 campionate, competiþii. Emisiune de prof.
univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
18:00 Tableta. Din þânþar armãsar. Emisiune de
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
18:15 Film documentar. Microcosmos  Concert în iarbã
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:00 Înainte-mergãtorul Eminescu. Emisiune de
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan ºi Liviu Franga
21:00 Portret în sunet: Cristina Deleanu ºi Eugen Cristea
(2). Emisiune de Carmen Stoianov (r)
22:00 Idei în contemporaneitate. Moralitãþi elementare.
Participã prof.univ.dr. Vasile Morar. Emisiune de
prof.univ.dr. Ioan Roºca
23:00 Dicþionar economic: ªomajul.Invitat: prof.
univ.dr. Gheorghe Rãboacã. Emisiune de Eugen
Ghiorghiþã (r)
23:30 Program muzical (adecvat nopþii de Înviere)
01:00 Program muzical nocturn

Marþi
30 aprilie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept penal  partea specialã (21)
11:15 Teoria comunicãrii (5)
12:15 Informaticã pentru sociologie (1)
13.15 Istorie ºi civilizaþie francezã (7)
14:00 ªtiri
14.30 Fairplay. Talk-show în direct de Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional. Teatrul ca fenomen social.
Emisiune de Ioana Nitobe (r)
18:00 ABC  ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica (1)
18.30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (14). Emisiune de
Valeriu Marinescu
19:00 Diplomaþie ºi politicã. Diplomaþia ºi independenþa de stat a României (1). Participã: Nicolae
Isar, Constantin Vlad ºi Anton Caragea. Emisiune de Nicolae Mardari
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Starea naþiunii: România încotro? Talk-show în
direct consacrat problemelor la zi. Realizator:
Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt. Parcul naþional american  film
documentar
22:55 Muzicã - promo
23:00 Orizonturi economice. Dezvoltarea economicã
a României în perspectiva aderãrii la Uniunea
Europeanã. Invitat: prof.univ.dr. Mircea Coºea.
Realizatori: prof.univ.dr. Constantin Mecu,
conf.univ. Mariana Baicu (r)
24:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
Infosport. Emisiune de Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Miercuri
1 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (1)
10:55 Istoria economicã a României (5/2)
11:30 Limba românã (1/1)
12:15 Drept financiar public (4)
13:10 Lingvisticã generalã (5/1)
13:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri
14:30 Starea naþiunii. România  încotro? Talk-show de
Marian Oprea (r)
16:00 Lumea copiilor (r)
17:00 Portret în sunet: Cristina Deleanu ºi Eugen
Cristea (2). Emisiune de Carmen Stoianov
18:00 Universul cunoaºterii: Integronica. Emisiune
de Cãtãlin Grosu ºi Alina Mihuþ
19:00 Atelier studenþesc. Profesorii noºtri: Ion
Tudosescu. Emisiune de Irina Haideþ ºi Raluca
Olaru, studente
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Starea naþiunii. România  încotro? Talk-show
în direct de Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt. Viaþa planetei. Marea  film
documentar
23:00 Laborator de creaþie: Petre Achiþenie. Emisiune
de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan (reluare)
24:00 Lumea sporturilor. ªcoala campionilor.Infosport.
Emisiune de Septimiu Todea ºi Mugur Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Vineri
3 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele informaticii (1)
11:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (8)
12:15 Literaturã românã (3)
13:25 Pedagogie generalã (17)
14:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri
14:30 Starea naþiunii. România  încotro? Talk-show (r)
16:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
ªcoala campionilor. Emisiune de Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici
17:00 Dicþionar economic: ªomajul. Invitat: prof.
univ.dr. Gheorghe Rãboacã. Emisiune de Eugen
Ghiorghiþã
17:30 Societatea sub lupã. Consecinþele aplicãrii Legii
18/1991  cercetare sociologicã. Emisiune de
prof.univ.dr. Nicolae Radu (reluare)
18:00 Presa  a câta putere? Talk-show în direct realizat
de Nicolae Cristache
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Lumea în clipa 2000. Întoarcerea la Dumnezeu.
Invitaþi: Luminiþa Marcu, Nicolae Prelipceanu.
Talk-show de Marian Oprea
21:30 Film artistic: Isus  o producþie a studiourilor
din Australia
23:30 Diplomaþie ºi politicã. Diplomaþia ºi independenþa de stat a României (1). Participã: Nicolae
Isar, Constantin Vlad, Anton Caragea. Realizator: Nicolae Mardari (r)
24:00 Universitaria: Studenþi în practicã. Emisiune de
Sultana Craia (r)
00:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax:
411.33.84

Duminicã
5 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Filme documentare. Corot  natura în atelier.
Varadero
8:55 Promo
9:00 Repere spirituale. Emisiune de prof.univ.dr.
Mihail Diaconescu
10:00 Universul cunoaºterii: Integronica. Emisiune
de Cãtãlin Grosu (r)
11:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
11:30 Paºtele ºi copiii - cântece de Paºti în interpretarea
copiilor
12:00 Lumea în clipa 2000. Întoarcerea la Dumnezeu.
Invitaþi: Luminiþa Marcu ºi Nicolae Prelipceanu.
Talk-show de Marian Oprea (r)
13:00 Club internaþional: Indonezia. Emisiune de Ioana
Nitobe
15:00 Invitaþie la film. Emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã, realizatã de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor. Jurnal de expediþie cu Uca
Marinescu.În arenã  campionate, competiþii.
Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
17:00 Maeºtri: Aurelian Octav Popa. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu
19:00 Tinere speranþe. Elevi olimpici ai claselor de
canto de la licee de muzicã
19:30 Actualitãþi
20:00 Concert de Paºti cu orchestra Liceului de
muzicã Dinu Lipatti Bucureºti. Emisiune de
Dumitru Cucu
21:00 Tradiþii ºi obiceiuri de Paºti. Emisiune de prof.
univ. Nicolae Constantinescu, Narcisa ªtiucã,
Dana Popescu ºi Florenþa Popescu
22:00 Cu ºi despre muzicã. Emisiune realizatã cu
concursul corului Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret (r)
23:00 Puncte cardinale. Talk-show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de
Constantin Vlad ºi Nicolae Mardari (r)
24:00 Program muzical nocturn
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De Paºti,
la tvRM

Sãrbãtoarea Paºtelui va fi marcatã
aºa cum se cuvine la tvRM:
Vineri, 3 mai 2002
21:30 Film artistic: Isus  o producþie a
studiourilor din Australia
Duminicã, 5 mai 2002
9:00 Repere spirituale. Emisiune de prof.univ.dr.
Mihail Diaconescu
11:30 Paºtele ºi copiii - cântece de Paºti în interpretarea copiilor
20:00 Concert de Paºti cu orchestra Liceului de
muzicã Dinu Lipatti Bucureºti. Emisiune de
Dumitru Cucu
21:00 Tradiþii ºi obiceiuri de Paºti. Emisiune de
prof.univ. Nicolae Constantinescu, Narcisa ªtiucã,
Dana Popescu ºi Florenþa Popescu

NOU

la tvRM

Sãptãmâna 29 aprilie  5 mai oferã
telespectatorilor TVRM câteva noutãþi în
domeniul cultural-artistic. Astfel, profesorul
universitar Ion Dodu Bãlan inaugureazã o nouã
emisiune: Tableta (sâmbãtã 4 mai, ora 18.00),
în care îºi propune sã creioneze in aqua forte
moravuri ºi nãravuri ale prelungitei ºi confuzei
noastre tranziþii. Duminicã (ora 15.00), iubitorii
filmului se vor întâlni cu un demers publicistic
TV pe care ºi-l doresc de mult: Invitaþie la film,
emisiune ce le va prilejui, sãptãmânal,
cunoaºterea titlurilor afiºului cinematografic
din Bucureºti, precum ºi întâlnirea cu câteva
rubrici permanente de culturã cinematograficã,
din care nu vor lipsi, desigur, creatorii ºi
interpreþii filmului românesc.
Prima ediþie a unei noi emisiuni muzicale
Cu
ºi despre muzicã, adresatã iubitorilor
muzicii culte, duminicã, ora 22. Iatã numai
câteva recomandãri dintr-un program mult
mai bogat în oferte interesante, cuprinse în
programul ce se publicã alãturat.

Orizonturi
economice
Luni 6 mai: Orizonturi economice: Agricultura României
încotro? Avem securitate alimentarã? (dezvoltarea industriei agro-alimentare). Invitaþi: prof.
univ. dr. Traian Lazãr, prof. univ. dr. Filon Toderoiu,
conf. univ. dr. Radu Cotianu. Realizatori:
prof.univ.dr. Victor Axenciuc, dr. Stela Cristea
Vineri 10 mai: Dicþionar economic. Acquis-ul comunitar.
Invitat prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, membru
corespondent al Academiei Române. Realizator:
lector univ. dr. Eugen Ghiorghiþã

29 aprilie 2002

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ 336

GRILA DE PROGRAME

A POSTULUI DE TELEVIZIUNE NAÞIONAL, UNIVERSITAR ªI CULTURAL

ROMÂNIA DE MÂINE (tvRM)

În atenþia telespectatorilor tvRM
Începând din luna mai, Televiziunea
România de Mâine propune publicului
telespectator o nouã grilã de programe.
Conceputã ca un mijloc de relansare a
postului, noua grilã marcheazã un pas
decisiv în eforturile de îmbogãþire ºi
diversificare a profilului acestuia; noua
ofertã de programe întãreºte ºi dezvoltã
caracterul de post generalist al TVRM,
propunând telespectatorilor sãi toate
tipurile de mesaj: informaþii, publicisticã
TV în toate domeniile majore ale realitãþii
sociale, emisiuni muzicale ºi de
divertisment adresate tuturor categoriilor
de vârstã ºi socio-profesionale.
Cine urmãreºte grila, publicatã mai sus,
observã cã spaþiul consacrat Actualitãþilor
de searã îºi mãreºte numãrul de minute,
ajungând la o orã, ºi îºi schimbã ora de
difuzare (19.30), intrând în competiþie directã
cu telejurnalele celorlalte televiziuni
generaliste de pe piaþa audiovizualului
românesc. În plus, un interviu al zilei va
aduce, în prim planul atenþiei publicului,
problema prioritarã a momentului.
Noutatea de substanþã a noii grile este însã
prezenþa mult mai marcatã, mai activã ºi mai
eficientã, a TVRM în dezbaterea problematicii
industriei, agriculturii, învãþãmântului, ºtiinþei,
culturii, sãnãtãþii din România. Postul nostru
lanseazã, sub genericul Starea naþiunii:
România încotro?, un ciclu de talk-showuri în direct, la o orã de maximã audienþã, care
îºi propun sã punã faþã în faþã specialiºti de
înaltã competenþã, reprezentanþi ai economiei
reale, patroni ºi manageri de firme,
conducãtori de instituþii, factori guvernamentali de decizie, reprezentanþi ai societãþii
civile, cadre didactice ale Universitãþii Spiru
Haret, din confruntarea cãrora se vor reliefa,
cu siguranþã, idei valoroase, soluþii viabile
pentru progresul þãrii în toate domeniile
de activitate.
Caracterul interactiv al acestor
emisiuni (difuzate marþi, miercuri ºi joi)
va permite exprimarea unui mare numãr
de opinii venite din public.
În domeniul publicisticii, noua grilã
preia titlurile intrate de-acum în conºtiinþa

publicului, cum sunt Matinal, Orizonturi
economice, Maeºtri ai artei ºi culturii
româneºti, Puncte cardinale, Club
internaþional, Lumea în clipa 2000,
Laborator de creaþie, Litera ºi spiritul
legii, În slujba adevãrului, emisiuni
realizate de autori prestigioºi. Acestora li
se adaugã noi emisiuni, pe care le dorim (ºi
le pregãtim a fi) în topul preferinþelor
publicului.
Un talk-show, în direct, va aborda
problematica social-politicã prin prisma
ºi cu ajutorul formatorilor de opinie,
ziariºti cunoscuþi din paginile cotidianelor
ºi periodicelor româneºti de prestigiu, sub
genericul Presa  a câta putere?. Iubitorii
de film îºi vor avea emisiunea lor
sãptãmânalã, de informare ºi culturã
cinematograficã: Invitaþie la film.
Universul cunoaºterii va aduce pe micul
ecran problemele ºtiinþei, cercetãrii,
proiectele ambiþioase din acest domeniu.
Amatorii de sport vor gãsi, în continuare,
în cadrul emisiunilor Lumea sporturilor
ºi Fairplay, problematica preferatã,
prezentatã de cei mai avizaþi reprezentanþi
ai sportului de performanþã, ai miºcãrii
sportive româneºti.
Noutãþi demne de subliniat se
înregistreazã ºi în domeniul emisiunilor de
divertisment. Iubitorii muzicii vor putea
urmãri, astfel, noua emisiune sãptãmânalã
intitulatã Cu ºi despre muzicã, în cadrul
cãreia se va întreprinde o acþiune sistematicã
de iniþiere în genurile elevate ale muzicii,
de cultivare a gustului artistic cu ajutorul
unor formaþii ºi soliºti de înaltã valoare.
Copiii vor avea, ºi ei, o emisiune a lor,
programatã în dimineaþa zilei de sâmbãtã.
La fel, amatorii de filme documentare  cu
subiecte, cu acoperire tematicã ºi geograficã
dintre cele mai variate  vor regãsi acest tip
de mesaj grupat sub genericul Planeta
pãmânt, ciclu difuzat în cinci din cele ºapte
zile ale sãptãmânii, dupã ora 22.00. În
sfârºit, celor interesaþi de calculator  ca
instrument modern, indispensabil al cunoaºterii
ºi comunicãrii în lumea modernã  li se

adreseazã noua emisiune ABC-ul
calculatorului.
Rândurile de faþã nu ºi-au propus sã fie
un inventar de titluri ºi ore de programare.
Citarea selectivã a câtorva dintre noutãþile ºi
elementele de continuitate, oferite publicului
prin noua grilã de programe, a încercat doar
sã punã câteva accente, sã sublinieze atât
tendinþa de înnoire, cât ºi grija de a pãstra ºi
dezvolta ceea ce s-a validat, de-acum, în
activitatea TVRM. Ceea ce cred cã trebuie
subliniat, ca element definitoriu pentru

Televiziunea România de Mâine, este efortul
de a-ºi diversifica oferta programelor, de a
se deschide cãtre un spectru mult mai larg
de preferinþe, interese ºi opþiuni ale
telerecepþiei, de a-ºi adânci prezenþa
publicisticã în dezbaterea problematicii
sociale majore. O va face fãrã a-ºi pierde
caracterul de post universitar ºi cultural, care
îºi asumã cu deplinã responsabilitate o
marcatã misiune educativ-formativã, chiar
dacã, prin aceastã opþiune, înþelege sã nu se
alinieze unor tendinþe discutabile ºi sã refuze,

astfel, reþete de audienþã comode, sigure, dar
contraproductive prin prisma consecinþelor
sociale pe termen lung. Ar fi suficientã
citarea, în acest sens, a existenþei în grilã a
unui consistent tronson de cursuri
universitare, a unor emisiuni care pãtrund în
atelierul artiºtilor ºi creatorilor cu care
România se mândreºte, care evocã figurile
reprezentative ale culturii ºi artei româneºti,
care oferã timp de antenã unor speranþe ale
artelor interpretative, care transformã
atelierul studenþesc al unor studenþi de la
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã în
demers publicistic, oferit telespectatorilor,
care cultivã folosirea corectã a limbii române

concomitent cu învãþarea unei limbi de
circulaþie internaþionalã (engleza) prin cele
mai moderne metode audioviziuale.
Evident, întreg acest buchet de intenþii
 pentru care realizatorii TVRM s-au
pregãtit cu grijã  urmeazã sã se valideze
în contact cu judecãtorul suprem al oricãrei
televiziuni: publicul telespectator. De
aceea aºteptãm, cu speranþã ºi cu încredere,
verdictul dumneavoastrã.

Ion BUCHERU,
Directorul Programelor
Televiziunii România de Mâine

Edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã Televiziunea România de Mâine (tvRM)
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