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LA ÎNCEPUT DE
AN ªCOLAR,

dorim ca învãþãmântul preuniversitar din întreaga þarã
sã urce pe treptele progresului, acolo unde îi este locul,
îndeplinindu-ºi menirea ce-i revine în educarea ºi
pregãtirea tinerei generaþii, dând astfel naþiunii noastre
ºansa afirmãrii, a propãºirii ºi prosperitãþii prin
învãþãturã temeinicã ºi bunã educaþie!
Ne-am obiºnuit ca deschiderea fiecãrui nou an de învãþãmânt sã fie asociatã unui
eveniment sãrbãtoresc, resimþit la scara tuturor vârstelor, cu nostalgiile, cu certitudinile
ºi cu speranþele într-un viitor mai bun. Anul 2002-2003, început astãzi, nu face excepþie,
dar concentreazã atenþia românilor mai mult spre orizontul speranþei decât spre un eventual bilanþ festiv la ordinea zilei.
Cu aceastã speranþã în suflet, dorim ca învãþãmîntului preuniversitar sã i se asocieze
într-adevãr caracterul de prioritate naþionalã, prevãzut în legile þãrii, dar rãmas la stadiul
declaraþiilor politice de circumstanþã!

Elevilor le dorim spor la învãþãturã, succese pe mãsura speranþelor
cu care sunt investiþi de întreaga noastrã naþiune!
Profesorilor ºi institutorilor, ca dascãli ai Neamului, urarea deplinei
reuºite în înfãptuirea apostolatului prin care s-au impus în conºtiinþa
noastrã naþionalã!

Senatul Universitãþii Spiru Haret ºi Consiliul Fundaþiei
România de Mâine au luat cunoºtinþã din presã, cu
stupefacþie ºi indignare, de votarea, de cãtre Camera
Deputaþilor, a Legii privind aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã nr. 174/2001 privind unele mãsuri pentru
îmbunãtãþirea finanþãrii învãþãmântului.
Prin prevederile sale, aceastã lege se dovedeºte a fi
neconstituþionalã, discriminatorie ºi profund nedreaptã,
având în ultimã instanþã, ca finalitate, falimentarea celor
mai mari ºi reprezentative instituþii de învãþãmânt
superior de stat ºi particulare din România.
Senatul universitar ºi Consiliul Fundaþiei România de
Mâine exprimã, totodatã, acordul deplin cu poziþia fermã,
formulatã public, de cei trei rectori ai celor mai mari
universitãþi de stat din România  Al. I. Cuza din Iaºi,
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca ºi cea din Bucureºti ,
precum ºi de numeroase cotidiane centrale faþã de acest act
normativ, abuziv ºi injust.
În acelaºi timp, în condiþiile în care, prin Legea
Învãþãmântului, a fost consfinþit cã învãþãmântul este prioritate
naþionalã, Senatul Universitãþii Spiru Haret ºi Consiliul
Fundaþiei România de Mâine considerã cã legea, prin care se
impun cote de 10% din veniturile universitãþilor particulare ºi
cote pentru depãºirea cifrei de ºcolarizare, este anacronicã. În
acest sens, rectorul Universitãþii Al. I. Cuza din Iaºi, prof.
univ. dr. Dumitru Oprea, susþine, în ziarul Cotidianul din 6
septembrie 2002, p. 3, cã: Este o mãsurã strigãtoare la cer.
Performanþa pe care au realizat-o deputaþii este aceea cã au
depunctat marile centre universitare. Argumentul este cã vor
sã ia de la cei care au pentru a-i þine pe ceilalþi, iar rectorul
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr.
Andrei Marga, considerã cã totul este aberant, iar în Europa nu
existã un precedent: Este singura lege prin care universitãþile
de stat sunt obligate sã dea bani înapoi ministerului. Este
clar cã existã instituþii improvizate, care se numesc universitãþi
ºi care trebuie sã primeascã bani de undeva. Rectorul
Universitãþii din Bucureºti, prof. univ. dr. Ioan Mihãilescu, este
de pãrere cã: Nu este o mãsurã legalã; ca aspect strict formal
totul este legal, dar nedrept. Nu avem la ora actualã niºte
criterii dupã care sã apreciem cifra de ºcolarizare.
Dupã cum se cunoaºte, dreptul la învãþãturã este un
drept fundamental al omului, consfinþit în Constituþia
României, la art. 32. Potrivit acestui articol, (1) Dreptul
la învãþãturã este asigurat prin învãþãmântul general
obligatoriu, prin învãþãmântul liceal ºi prin cel profesional,
prin învãþãmântul superior, precum ºi prin alte forme de
instrucþie ºi perfecþionare, (4) Învãþãmântul de stat este
gratuit, potrivit legii, (5) Instituþiile de învãþãmânt,
inclusiv cele particulare, se înfiinþeazã ºi îºi desfãºoarã
activitatea în condiþiile legii ºi (6) Autonomia
universitarã este garantatã.
Potrivit prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã nr. 174/2001, acest drept fundamental al omului este
îngrãdit, în sensul limitãrii accesului cetãþenilor la el. Stabilirea,
în mod voluntarist, de cãtre M.E.C., a unei anumite cifre de
ºcolarizare, în ciuda inexistenþei unor reglementãri legale a
acestui indicator pentru învãþãmântul superior particular,
restrânge dreptul cetãþenilor de a accede la forma de
învãþãmânt superior, afectând dreptul acestora de a opta
pentru instituþii mari ºi puternice, care, prin condiþiile pe care
le-au creat, asigurã un învãþãmânt de calitate.
Sancþionarea universitãþilor înseamnã, de fapt,
sancþionarea studenþilor care au ales sã urmeze cursurile
acestor instituþii.
În plus, în conformitate cu principiul autonomiei
universitare  principiu garantat prin Constituþie , Senatul
universitar este singurul investit cu atributul de a stabili cifra
de ºcolarizare a fiecãrei instituþii de învãþãmânt superior
particular, în funcþie de capacitatea de ºcolarizare de care
dispune ºi de respectarea criteriilor ºi standardelor stabilite
de Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituþiilor de
învãþãmânt superior ºi recunoaºterea diplomelor, republicatã.
Ca urmare, imixtiunea M.E.C. în stabilirea cifrelor de
ºcolarizare pentru universitãþile particulare reprezintã o
încãlcare flagrantã a Constituþiei, a principiului autonomiei
universitare.
În acelaºi timp, conform prevederilor art. 41 din Constituþie,
(1) Dreptul la proprietate, precum ºi creanþele asupra
statului, sunt garantate, (2) Proprietatea privatã este
ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular, (7) Averea
dobânditã licit nu poate fi confiscatã. Caracterul licit al
dobândirii se prezumã. Prin prevederea din lege, potrivit

cãreia instituþiile de învãþãmânt superior particular,
instituþii cu caracter nonprofit, sunt obligate sã vireze la
M.E.C. o cotã de 10% din veniturile realizate, se încalcã
dreptul la proprietate, garantat prin Constituþie, al
instituþiilor de învãþãmânt superior particular, confiscânduse o parte din veniturile dobândite în mod licit.
Prin introducerea acestei cote de 10% din venituri, ce
trebuie virate M.E.C. de cãtre universitãþile particulare, se
aplicã un tratament discriminatoriu instituþiilor de
învãþãmânt superior particular în raport cu cele de stat.
Mai mult, prevederile acestei legi vin în contradicþie cu art.
103(4) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã
(Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt particular acreditate
pot fi sprijinite de stat). Încã o datã, apare evident caracterul
incoerent, contradictoriu al legislaþiei în domeniu.
Pe de altã parte, prin sancþionarea universitãþilor de
stat ºi particulare, ce depãºesc cifra de ºcolarizare
stabilitã de M.E.C., cu cote din veniturile acestora, care
ajung pânã la 100%, se intenþioneazã falimentarea
universitãþilor mari, reprezentative ale þãrii, fie ele de
stat sau particulare.
Dacã o universitate particularã are o bazã materialã
solidã, dispune de cadre didactice competente, realizeazã
un învãþãmânt de calitate, desfãºoarã o activitate de
cercetare ºtiinþificã recunoscutã ºi, prin acestea, prezintã
un mare grad de atractivitate pentru candidaþi, de ce trebuie
sancþionatã, aplicându-i cote apãsãtoare, oprimante?
De ce o universitate particularã, precum Universitatea
Spiru Haret, parte integrantã a Fundaþiei România de Mâine,
care ºi-a câºtigat, cu mari ºi susþinute eforturi, în cei 11 ani de
existenþã, statutul de cea mai mare ºi puternicã instituþie de
învãþãmânt superior particular din þarã, având, în prezent,
peste 30.000 de studenþi, un corp profesoral de elitã, o bazã
materialã de invidiat, creatã exclusiv din resurse proprii,
desfãºurând un proces de învãþãmânt performant ºi o activitate
de cercetare remarcabilã, oferind facilitãþi importante
studenþilor sãi, sã fie penalizatã pentru aceste importante
realizãri? În situaþia în care Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
nu a fãcut nici o investiþie importantã pentru învãþãmântul
superior românesc, Fundaþia România de Mâine  instituþie
social-umanistã de învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã, cu caracter
nonprofit  a realizat investiþii de peste 1.500 miliarde lei, din
care, numai în acest an, de peste 300 miliarde lei. În anul 2002,
la zestrea materialã deja substanþialã existentã, se adaugã un
sediu central modern al Fundaþiei România de Mâine ºi al
Universitãþii Spiru Haret, destinat activitãþii de învãþãmânt,
ºtiinþã ºi culturã ºi noi spaþii la Constanþa, menite aceloraºi
activitãþi. Pe de altã parte, în Legea privind aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã nr. 174/2001, motivaþia pentru
introducerea cotei de 10%, aplicatã veniturilor universitãþilor
particulare ºi virarea lor cãtre M.E.C., o reprezintã susþinerea
investiþiilor în cãminele studenþeºti. Fundaþia România de
Mâine  Universitatea Spiru Haret au fost preocupate constant
de asigurarea unor condiþii de cazare civilizate pentru propriii
studenþi, deþinând în proprietate 3 cãmine, dotate modern, cu
peste 1.200 de locuri.
În aceste împrejurãri, de ce sã fie obligatã
Universitatea Spiru Haret sã vireze 10% din veniturile
obþinute pentru reabilitarea cãminelor aparþinând
învãþãmântului de stat? De ce sã suporte aceastã
instituþie, care-ºi gestioneazã cu rãspundere resursele ºi
asigurã tot ceea ce este necesar studenþilor sãi,
consecinþele indiferenþei ºi iresponsabilitãþii celor care
sunt investiþi sã gospodãreascã averea statului?
Cum mai poate fi vorba de respectarea prevederilor
legii fundamentale, a principiului autonomiei
universitare, de promovarea competiþiei loiale ºi a
performanþei, de gestionarea judicioasã ºi atentã a
resurselor, în aceste condiþii?
Prin punerea în aplicare a unui asemenea act
normativ se susþine ºi se stimuleazã, de fapt,
incompetenþa, ineficienþa ºi lipsa de responsabilitate.
Intrarea în vigoare a acestei legi va avea un efect
extrem de negativ asupra funcþionãrii instituþiilor de
învãþãmânt superior de stat ºi particulare, puternice ºi
performante, inducând acestora sentimentul inutilitãþii
efortului ºi zãdãrniciei realizãrilor.
În final, Senatul Universitãþii Spiru Haret ºi Consiliul
Fundaþiei România de Mâine adreseazã rugãmintea de a
lua act de poziþia formulatã oficial, exprimând convingerea
cã înaltul for constituþional va analiza ºi va decide în spiritul
ºi litera legii fundamentale a þãrii  Constituþia României.

Cu cea mai înaltã ºi aleasã consideraþie,

În numele Senatului Universitãþii Spiru Haret
ºi al Consiliului Fundaþiei România de Mâine,

CLÃDIRE ÎN PROPRIETATE
Sediul central al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, Str. Ion Ghica nr. 13

Pentru desfãºurarea procesului de învãþãmânt în bune
condiþii, Fundaþia România de Mâine a realizat investiþii
de peste 1.500 miliarde lei
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Facultãþi ºi specializãri la Universitatea Spiru Haret
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Preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi
Rectorul Universitãþii Spiru Haret,
Prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
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Dând expresie opiniei publice,

presa respinge ºi condamnã încãlcarea prevederilor
constituþionale privind autonomia universitarã
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Instituþiile de învãþãmânt superior care depãºesc
cifrele de ºcolarizare vor plãti cât nu face
Statul confiscã veniturile universitãþilor
Rectorii sunt scandalizaþi ºi cred cã decizia
parlamentarilor dezavantajeazã marile centre
Pentru cã bugetele ministerelor sunt destul
de sãrace, parlamentarii s-au gândit în fel ºi
chip cum sã rotunjeascã veniturile acestor
instituþii. În urma unei decizii luate ieri de
parlamentari, pe spatele marilor universitãþi,
fie ele de stat sau particulare, bugetul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (MEC) se
va rotunji ºi el. Astfel cã instituþiile de
învãþãmânt superior care vor fi prinse cã
depãºesc cifra de ºcolarizare vor plãti cu vârf
ºi îndesat un procent de peste 40% din
veniturile proprii, în funcþie de numãrul
studenþilor acceptaþi. În cazul în care o
universitate va avea un numãr dublu de
studenþi faþã de cifra de ºcolarizare, atunci în
bugetul ministerului vor intra 80% din
veniturile extrabugetare ale instituþiei de stat
ºi tot atât din veniturile universitãþii private.
Rectorii din marile centre universitare sunt
stupefiaþi de hotãrârea pe care au luat-o
parlamentarii ºi sunt de pãrere cã pe banii
confiscaþi de la aceste instituþii statul va încerca
sã þinã universitãþile care nu au venituri
extrabugetare.

Mai exigenþi decât membrii
Guvernului, deputaþii de la Comisia de
învãþãmânt au considerat cã universitãþile
care îºi depãºesc cifra de ºcolarizare
trebuie drastic sancþionate, mergând pânã
la confiscarea tuturor veniturilor anuale.
În timp ce ordonanþa datã cu câteva luni în
urmã de Executiv prevedea ca instituþiile
de învãþãmânt superior care înscriu mai
mulþi studenþi decât au posibilitatea sã fie
penalizate cu 40% din veniturile anuale,
deputaþii au decis sã stabileascã amenzi
graduale în funcþie de numãrul de studenþi
acceptaþi peste limitã. Astfel, universitãþile
(de stat sau particulare) care depãºesc cifra
de ºcolarizare cu pânã la 10% vor trebui
sã plãteascã 40% din venituri. Depãºirea
numãrului de studenþi cu un procent
cuprins între 10 ºi 20% va costa instituþiile
de învãþãmânt superior 55% din venituri.
70% din venituri vor fi date MEC de
universitãþi dacã îndrãznesc sã depãºeascã
numãrul de studenþi cu procente cuprinse

între 20 ºi 30%. Dacã studenþii admiºi vor
fi între 30 ºi 40% peste cifra de ºcolarizare,
universitãþile vor fi nevoite sã plãteascã
85% din venituri ca pedeapsã. Iar dacã
ºi-o iau în cap ºi sar peste cifra de
ºcolarizare cu 40%, îºi vor da toate
veniturile anuale pentru asta.
Rectorii universitãþilor nu sunt de
acord cu aceastã hotãrâre ºi susþin cã
nicãieri în Europa spre care noi tânjim nu
existã asemenea legi. Este o mãsurã
strigãtoare la cer. Performanþa pe care au
realizat-o deputaþii este aceea cã au
depunctat marile centre universitare.
Argumentul este cã vor sã ia de la cei care
au pentru a-i þine pe ceilalþi. Eu voi
demonstra cã, depãºind cifra de
ºcolarizare, ei nu îmi vor lua nici un ban,
susþine Dumitru Oprea, rectorul
Universitãþii Al. I. Cuza din Iaºi.
În acelaºi timp, rectorul Universitãþii
Bucureºti, Ioan Mihãilescu, este de pãrere
cã nu existã criterii bãtute în cuie dupã care
cineva sã analizeze câte locuri trebuie sã
aibã o universitate. Nu este o mãsurã
legalã, ca aspect strict formal totul este
legal, dar nedrept. Nu avem la ora actualã
niºte criterii dupã care sã apreciem cifra de
ºcolarizare, declarã rectorul din Bucureºti.
Andrei Marga, rectorul Universitãþii
Babeº-Bolyai din Cluj, susþine cã totul
este aberant, iar în Europa nu existã
precedent. Este singura lege prin care
universitãþile de stat sunt obligate sã dea
bani înapoi ministerului. Este clar cã existã
instituþii improvizate care se numesc
universitãþi ºi care trebuie sã primeascã bani
de undeva, declarã rectorul Andrei Marga.
Discriminare pe faþã
De asemenea, deputaþii din Comisia de
învãþãmânt au propus ca studenþii care
urmeazã cursurile de zi, fie de stat, fie la
particular, sã beneficieze de cazare în
cãminele studenþeºti în limita locurilor
disponibile. Reprezentanþii Opoziþiei au

criticat ordonanþa Guvernului, motivând cã
ea reprezintã o discriminare între
universitãþi ºi baza formei de proprietate.
În acest sens, deputatul PD Emil Boc a fost
de pãrere cã ordonanþa este neconstituþionalã. Pentru a drege cât de cât
lucrurile, deputaþii PRM ºi PD au propus
ca universitãþile particulare sã primeascã
ºi ele subvenþia de la bugetul de stat
pentru cheltuielile de funcþionare a
cãminelor ºi a cantinelor proprii, aºa cum
primesc, prin ordonanþã, universitãþile de
stat. Dar ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Ecaterina Andronescu, nu a acceptat,
argumentând cã aceastã reglementare ar
fi în dezacord cu Legea finanþelor publice
ºi cu aceea a învãþãmântului. Mai mult,
ea a spus cã cheltuielile universitãþilor de
stat suportate de la buget au în vedere
numai locurile fãrã platã.
Tot în cursul ºedinþei de ieri, deputaþii
au fost de acord ca universitãþile particulare
acreditate sã dea Ministerului Educaþiei
10% din veniturile lor anuale provenite din
taxele de ºcolarizare ºi înmatriculare.
Aprobând Ordonanþa de Urgenþã privind
unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea
învãþãmântului superior (pe care deputaþii
au preferat sã o numeascã Ordonanþa
privind unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea
finanþãrii învãþãmântului superior),
parlamentarii au acceptat ca prin aceastã
taxã universitãþile particulare sã susþinã
financiar învãþãmântul de stat. ªi asta pentru
cã procentul de 10% din venituri va fi folosit
pentru susþinerea investiþiilor, reparaþiilor
ºi pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de cazare
pentru studenþi, indiferent dacã aceºtia
provin de la universitãþile de stat sau private.
În acest fel, practic, studenþii de la
universitãþile particulare vor susþine
financiar ºi universitãþile de stat.

Simona GHEORGHE
Roxana RISTACHE

Mari personalitãþi universitare
se pronunþã împotriva legii
Ioan Mihãilescu,
rectorul Universitãþii Bucureºti
Nu este o mãsurã legalã, ca aspect strict formal totul este
legal, dar nedrept. Nu avem la ora actualã niºte criterii dupã
care sã apreciem cifra de ºcolarizare.

Andrei Marga,
rectorul Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca
Este singura lege prin care universitãþile de stat sunt obligate
sã dea bani înapoi ministerului. Este clar cã existã instituþii
improvizate care se numesc universitãþi ºi care trebuie sã
primeascã bani de undeva.

Dumitru Oprea,
rectorul Universitãþii Al. I. Cuza din Iaºi
Este o mãsurã strigãtoare la cer. Performanþa pe care au
realizat-o deputaþii este aceea cã au depunctat marile centre
universitare. Argumentul este cã vor sã ia de la cei care au
pentru a-i þine pe ceilalþi. Eu voi demonstra cã, depãºind
cifra de ºcolarizare, ei nu îmi vor lua nici un ban.

6 septembrie 2002

Deputaþii au votat o ordonanþã
neconstituþionalã care bagã mâna
în buzunarul universitãþilor private
Rezultatul final al votului a fost trucat ...
Folosind o tehnicã aparte de numãrare a voturilor, specificã
partidului de guvernãmânt, deputaþii majoritãþii au reuºit sã
umfle scorul necesar trecerii de plen a unei ordonanþe, ºi
neconstituþionale, ºi discriminatorie. Ea permite Ministerului
Educaþiei sã bage mâna în buzunarul universitãþilor private,
sfidând legea privind impozitele ºi taxele, obligându-le sã
plãteascã o taxã de 10% din încasãrile lor.
Ordonanþa de urgenþã în discuþie poartã numãrul 174, ºi a
fost datã din anul 2001. Încã de la început a fost gânditã
anticonstituþional ºi, deºi deputaþii opoziþiei au încercat sã
demonstreze cã instituþiile de învãþãmânt superior sunt
persoane juridice nonprofit, nu au reuºit decât sã amelioreze
prevederile acestei ordonanþe, nu sã o ºi respingã. Titlul
pompos al Ordonanþei ... privind unele mãsuri pentru
îmbunãtãþirea finanþãrii învãþãmântului superior nu a
împiedicat Comisia juridicã sã-i dea aviz de
neconstituþionalitate, iar pe Comisia de învãþãmânt sã o
amendeze atât de serios încât a trecut la limitã de plenul ei.
În fapt, ordonanþa susþine un singur articol mai important,
pentru care a ºi fost fãcutã, prin care veniturile instituþiilor

private de învãþãmânt superior (rezultate din încasarea taxelor
de ºcolarizare, de admitere, de repetare a examenelor ºi a
altor forme de verificare, precum ºi a celorlalte taxe percepute
în procesul de învãþãmânt) se impoziteazã cu 10%.
Partidul Democrat, prin deputatul Mihai Baciu, a cerut
eliminarea acestei prevederi. Deºi deputaþii PD, PNL, PRM
ºi UDMR au votat pentru eliminarea introducerii acestei
taxe, la numãrãtoare a ieºit cã plenul este de acord ºi cu
introducerea acestei taxe ºi, la final, ºi cu adoptarea
ordonanþei. Acest lucru a fost posibil pentru cã numãrul
voturilor a fost umflat: Aceºtia (adicã PSD din prezidiu 
n.n.) au numãrat cum numãrã ei. Întâi pe ale opozanþilor, pentru
a vedea cât au de adãugat, ºi pe urmã restul. A trecut, dar cu
forcepsul, a comentat Mihai Baciu. Concluzia sa a fost cã
Parlamentul nu a fãcut decât sã amelioreze o hoþie, prin niºte
amendamente foarte complicate care fac ca ordonanþa, în final,
sã amestece taxele din sistemul de învãþãmânt, luându-se bani
de la privat ºi dându-se apoi la stat.

Rodica DÃNICIUC

Ministerul Educaþiei va încasa 10% din taxele particularelor
Instituþiile de învãþãmânt superior particular au obligaþia
sã verse la bugetul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii o cotã
în cuantum de 10 % din veniturile realizate din încasarea taxelor
de ºcolarizare, admitere, înmatriculãri, repetarea examenelor
ºi a altor forme de verificare, precum ºi a celorlalte taxe
percepute de la studenþi în procesul de învãþãmânt, au stabilit,
ieri, deputaþii, la adoptarea pe articole a Ordonanþei de Urgenþã
174/2001 privind unele mãsuri de îmbunãtãþire a finanþãrii
învãþãmântului superior.
Noul raport al Comisiei de învãþãmânt a adus modificãri
textului iniþial al acestui articol, stabilind cã sumele vor fi
vãrsate la MEC ºi nu la bugetul de stat, iar termenul de taxã
este înlocuit cu cel de cotã.

O altã modificare a Comisiei de învãþãmânt face ca
ordonanþa sã înceapã cu un text nou, care stipuleazã cã
studenþii de la cursurile de zi ale instituþiilor de învãþãmânt
de stat ºi particular beneficiazã de cazare în cãminele
studenþeºti, în limita locurilor existente. Dacã cifrele de
ºcolarizare propuse de senatele instituþiilor particulare ºi
de stat depãºesc valorile stabilite, se vor aplica sancþiuni
prin virarea la bugetul ministerului a unei cote provenite
din veniturile obþinute de la studenþii ºcolarizaþi peste cifra
aprobatã de MEC. Sancþiunea este de 40 % pentru o
depãºire de pânã la 10 % a cifrei de ºcolarizare ºi merge
pânã la 100 % dacã depãºirea este de peste 40 %.

Instituþiile de învãþãmânt superior particular au obligaþia sã verse la bugetul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii (MEC) o cotã în cuantum de 10% din veniturile realizate din încasarea
taxelor de ºcolarizare, admitere, înmatriculãri, repetarea examenelor ºi a altor forme de verificare,
precum ºi a celorlalte taxe percepute de la studenþi în procesul de învãþãmânt, au stabilit, ieri,
deputaþii, la adoptarea pe articole a Ordonanþei de Urgenþã 174/2001 privind unele mãsuri de
îmbunãtãþire a finanþãrii învãþãmântului superior.
Noul raport al Comisiei de învãþãmânt a adus modificãri textului iniþial al acestui articol,
stabilind cã sumele vor fi vãrsate la MEC ºi nu la bugetul de stat, iar termenul de taxã a fost
înlocuit cu cel de cotã.(Extras din ºtirea difuzatã de Mediafax)
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Pentru buna desfãºurare a procesului de învãþãmânt
în facultãþile Universitãþii Spiru Haret,

INVESTIÞIILE - PREOCUPARE PRIMORDIALÃ
Corp profesoral de elitã, învãþãmânt performant

Amfiteatrul mare,
situat în edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24

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

Unul dintre modernele laboratoare de informaticã

Pregãtirea de calitate este realizatã prin participarea activã a studenþilor la cursuri, în laboratoare ºi biblioteci

Cursuri realizate în editura ºi tipografia proprii
EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

 În Editura Fundaþiei România de Mâine, înfiinþatã în 1992, au
apãrut, în anii 1998-2002, peste 550 de titluri, într-un tiraj de 400.000
exemplare, în valoare de peste 32 miliarde lei.
 Numai în primele 8 luni ale anului 2002, au apãrut aproape
100 de cursuri universitare ºi alte materiale didactice ajutãtoare,
într-un tiraj total de peste 85.000 de exemplare, cu o valoare de
peste 8 miliarde lei.
 Cursurile universitare ºi lucrãrile didactice ajutãtoare (caiete
de seminar, caiete de lucrãri practice, ghiduri metodologice,
sinteze, teste grilã º.a.) acoperã în proporþie de 85% disciplinele
din planurile de învãþãmânt, fiind tipãrite în Editura ºi Tipografia
Fundaþiei România de Mâine.
 Cursurile ºi materialele didactice ajutãtoare, realizate în editura
ºi tipografia proprii, sunt subvenþionate de Fundaþia România de
Mâine, fiind vândute studenþilor Universitãþii Spiru Haret cu o reducere
de 30% faþã de preþul din librãrii.
 Planul editorial pe anul 2002 prevede publicarea a circa 150
de cursuri universitare, ca ºi a altor materiale didactice, în
perspectivã preconizându-se sã aparã peste 200 de titluri anual.

În anul 2002, când se
aniverseazã 10 ani de existenþã
a Editurii Fundaþiei România
de Mâine, dupã participarea la
Târgul Internaþional de Carte
Bookarest 2002, Editura a fost
prezentatã, în intervalul 10-13
septembrie, la a IV-a ediþie a
expoziþiei ªcoala 2002 

Didactica, de la Sala Palatului,
cu apariþii de interes pentru
cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar. Au fost
expuse lucrãri de psihologie,
pedagogie, metodicã, istorie,
geografie, limba ºi literatura
românã, limbi strãine,
informaticã º.a.
Standul Editurii a fost
vizitat de un public numeros,
care a manifestat interes
pentru cãrþile prezentate,
interes care s-a exprimat prin
aprecieri ºi prin cumpãrarea
ºi comandarea unor lucrãri.
Dintre titlurile cele mai
reprezentative citãm: Sociologia culturii, de prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, Fundamentele psihologiei, de prof.

univ. dr. Mihai Golu,
Psihologia educaþiei, de
Nicolae Radu, Laura Goran,
Angela Ionescu, Diana Vasile,
Psihologie experimentalã, de
Nicolae Lungu, Pedagogie 
compendiu, de Ioan ªerdean,
Teoria ºi metodologia
instruirii,
de
MironAlexandru Damian, Istoria
contemporanã a României
1918-2001, de Ioan Scurtu,
România  geografie ºi
geopoliticã, de Grigore Posea,
Limba modernã contemporanã ºi Morfologia limbii
române, de I. Toma,
Literatura românã în a doua
jumãtate a secolului al XIXlea, de Ghiþã Florea ºi Simona
Iacob.

Laboratorul de tehnoredactare computerizatã ºi Tipografia Fundaþiei România de Mâine (Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313)
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INVESTIÞIILE - PREOCUPARE PRIMORDIALÃ
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

Activitãþi specifice în laboratoarele
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

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

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

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

Opinia

naþionalã

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

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE.
Instituþie social - umanistã de culturã, ºtiinþã
ºi învãþãmânt
Revista se poate procura prin abonament de
la toate oficiile poºtale din þarã. În Catalogul
RODIPET, revista se regãseºte la poziþia 2.256.
Solicitãri de abonamente se pot adresa
redacþiei, cu plata prin mandat poºtal sau
dispoziþie de platã pe adresa: Opinia naþionalã,
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6,
Bucureºti, Cont 2511.1-23.1/rol - B.C.R. 
Sucursala Unirea.
ISSN 1221-4019

Laborator de informaticã situat în
edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313

Laborator al
Facultãþii de Arhitecturã

Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Publicaþia OPINIA NAÞIONALÃ este înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci la nr. 24.000/7.090.672 din 3 septembrie 1997.
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INVESTIÞIILE - PREOCUPARE PRIMORDIALÃ
Concret, despre facilitãþile acordate studenþilor
Ø Taxe de ºcolarizare moderate, achitate în

3 rate;

ØNu se percep taxe pentru examenele din

planul de învãþãmânt, susþinute în cele 3 sesiuni
ale anului de studii;
Ø Utilizarea bibliotecii virtuale, consultaþii
prin INTERNET ºi revista Opinia naþionalã;
Ø Acordarea de burse ºi stagii de pregãtire
practicã în þãri ale Europei Occidentale, finanþate de
Universitate ºi de programe ale Uniunii Europene;

În anul universitar 2002-2003,
Fundaþia România de Mâine:

Acordã studenþilor Universitãþii Spiru Haret

burse de merit în sumã totalã de 2 miliarde lei;

 Subvenþioneazã cu 50% taxa de ºcolarizare

anualã pentru studenþii, fii de þãrani ºi cadre
didactice din mediul rural, de la specializãrile: limba
ºi literatura românã  o limbã ºi literaturã strãinã
(englezã-francezã) ºi istorie;
Subvenþioneazã cursurile realizate în editura
ºi tipografia proprii, cursuri care se vând cu o
reducere de 30% faþã de preþul din librãrii;
Televiziunea România de Mâine (tvRM) 
post naþional, universitar ºi cultural propriu  va
transmite, 8 ore din 24, în direct ºi înregistrate, din
amfiteatre ºi studiouri, cursuri, sinteze, consultaþii,
dezbateri etc., asigurând studenþilor Universitãþii
Spiru Haret, de la toate formele de învãþãmânt, o




pregãtire modernã, similarã celei din marile
universitãþi occidentale;
Subvenþioneazã cu 30% costul mesei
servite de studenþii Universitãþii Spiru Haret, în
cantinele proprii din Bucureºti ºi Braºov, dotate
cu linii de autoservire;
Cazare în cãminele proprii;
Acces gratuit la discotecile celor douã
cluburi studenþeºti proprii din Bucureºti
ºi Braºov;
Acces gratuit la baza sportivã proprie
din Bucureºti, cuprinzând terenuri de fotbal,
tenis, handbal, volei, baschet, în suprafaþã de
27.638 mp.






Burse pentru studenþii merituoºi

Studenþilor care au obþinut, pentru pregãtirea profesionalã, medii între 9 ºi 10 li s-au acordat, din fondurile proprii ale Fundaþiei România de Mâine, burse de
merit în valoare totalã de peste 1.300.000.000 lei. În anul universitar 2001-2002 au primit burse de merit peste 180 de studente ºi studenþi. Imaginile de mai sus surprind
momentul înmânãrii diplomelor la Facultatea de Sociologie-Psihologie, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi Facultatea de Drept. Alþi studenþi au beneficiat de
burse pentru stagii de pregãtire practicã în þãri ale Europei Occidentale, burse finanþate de Universitate ºi de programe ale Uniunii Europene.

Televiziunea România de Mâine
Post
Naþional - Universitar - Cultural

Emisiuni de învãþãmânt corelate
cu structura anului universitar
Prin noi, facultatea la tine acasã !

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
toþi studenþii, cu precãdere pentru cei ocupaþi în diverse activitãþi.

În acest edificiu  clãdire în proprietate  ªoseaua
Berceni nr. 24, funcþioneazã studiourile ºi redacþia
Televiziunii România de Mâine
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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

16 septembrie 2002

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ 345

Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
în emisiuni speciale ale postului propriu de televiziune:

Informaþii complete despre specializãri, forme de învãþãmânt  de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã , cadre didactice ºi desfãºurarea
procesului de învãþãmânt, burse ºi alte facilitãþi, acte necesare pentru înscriere, adrese ºi telefoane utile; imagini edificatoare despre amfiteatre,
sãli de curs ºi seminarii, laboratoare, dotãri moderne, cãmine ºi cantine, cluburi ºi terenuri de sport  totul despre ceea ce înseamnã

A FI STUDENT LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Programul

Emisiune realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
00:00 Program muzical nocturn

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Post naþional, universitar, cultural

LUNI
16 septembrie 2002

6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
10:25 Facultatea de Finanþe ºi Bãnci ºi Facultatea de
Management Financiar- Contabil din Bucureºti
10:45 Facultatea de Arhitecturã din Bucureºti
11:05 Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior din
Bucureºti
11:25 Facultatea de Filosofie - Jurnalism din Bucureºti
11:45 Facultatea de Finanþe ºi Bãnci din Blaj
12:05 Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe din Râmnicu Vâlcea
12:40 Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe din Craiova
13:00 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: De vorbã cu academicianul Dan Berindei.
Emisiune de Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu (r)
15:30 Repere spirituale. Emisiune de prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu (r)
16:30 Muzicã popularã
17:00 Orizonturi economice. Individual ºi asociativ în
agricultura româneascã. Invitat: prof.univ.dr. Mihai
Berca  Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã din Bucureºti. Realizator: Eugen Ghiorghiþã
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
20:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
20:30 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:00 Idei în contemporaneitate. Idealul de viaþã ºi valorile culturale. Invitat: prof.univ.dr. Alexandru Boboc.
Emisiune de prof.univ.dr. Ioan Roºca (r)
23:00 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune de
Carmen Dumitriu (r)
00:00 Program muzical nocturn

MARÞI
17 septembrie 2002
6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
10:25 Facultatea de Sociologie  Psihologie din Bucureºti
10:50 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine din Bucureºti
11:15 Facultatea de Finanþe ºi Bãnci din Blaj
11:35 Facultatea de Istorie din Bucureºti
11:55 Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi Facultatea de PsihologiePedagogie din Braºov
12:15 Facultatea de Medicinã Veterinarã din Bucureºti
12:40 Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe din Constanþa
13:05 Facultatea de Muzicã din Bucureºti
13:25 Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
din Câmpulung Muscel
13:45 Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
din Bucureºti
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional: Mexic. Emisiune de Ioana Nitobe (r)
18:00 ABC-ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica (r)
18.30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.dr. Valeriu Marinescu
19:00 Program muzical
19:30 Actualitãþi
20:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
20:30 Oaspeþi la tvRM: Elisabeta Turcu. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Dumitru Cucu
21:30 Planeta pãmânt. Protecþia consumatorului

22:00 Misterele Bucureºtilor. Emisiune de Marina Roman
Boiangiu (r)
22:30 Orizonturi economice. Individual ºi asociativ în
agricultura româneascã. Invitat: prof.univ.dr. Mihai
Berca  Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã din Bucureºti. Realizator: Eugen Ghiorghiþã (r)
23:30 Dincolo de arenã. Emisiune realizatã de Mugur
Popovici (r)
00:30 Program muzical nocturn

MIERCURI
18 septembrie 2002
6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
10:25 Facultatea de Istorie din Bucureºti
10:45 Facultatea de Filosofie- Jurnalism din Bucureºti
11:05 Facultatea de Finanþe ºi Bãnci din Blaj
11:25 Facultatea de Matematicã- Informaticã din Bucureºti
11:40 Facultatea de Geografie din Bucureºti
12:00 Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
din Bucureºti
12:15 Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe din Râmnicu Vâlcea
12:50 Facultatea de Arhitecturã din Bucureºti
13:10 Facultatea de Drept din Bucureºti
13:45 Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
din Câmpulung-Muscel
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Oaspeþi la tvRM: Elisabeta Turcu. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Dumitru Cucu (r)
15:30 Planeta pãmânt. Controlul poluãrii
16:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã (r)
17:00 Portret de interpret: Liana Lungu. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Dumitru Cucu (r)
17:40 Program muzical
18:00 Universul cunoaºterii. Cyber  mafia. Invitat:
Rãzvan Anghelidi, redactor ºef Chip Magazin. Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:00 Reþete pentru sãnãtate. Formule noi în reþetarul
nostru. Invitat: dr. Gelu Onose, medic primar. Emisiune de Eugenia Grosu Popescu
19:30 Actualitãþi
20:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
20:30 Program muzical
21:30 Film documentar. Costume ºi podoabe populare
din Jud. Olt
22:00 Laborator de creaþie: Iuliu Raþiu. Emisiune de
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan (r)
23:00 Lumea sporturilor.  ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
 Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici (r)
00:00 Program muzical nocturn

JOI
19 septembrie 2002
6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
10:25 Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi Facultatea de Psihologie
 Pedagogie din Braºov
10:45 Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe din Constanþa
11:10 Facultatea de Matematicã  Informaticã din Bucureºti
11:25 Facultatea de Geografie din Bucureºti
11:45 Facultatea de Sociologie- Psihologie din Bucureºti
12:10 Facultatea de Filosofie  Jurnalism din Bucureºti
12:30 Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe din Râmnicu Vâlcea
13:05 Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe din Craiova
13:25 Facultatea de Drept din Bucureºti
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Oameni care sunt: gen.dr. Vasile Cândea. Emisiune
de Eugenia Grosu Popescu (r)

15:30 Film documentar. Costume ºi podoabe populare
din Jud. Olt (r)
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct realizatã de
Mugur Popovici
17:00 Invitaþie la film - emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã. Realizator: Emil Voicu (r)
18:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Program muzical
19:00 Atelier TV Studenþesc: Tonus tonic. (III) Emisiune
de Daniel Paraschiv
19:30 Actualitãþi
20:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
20:30 România în lume. România  stadiul negocierilor;
care este miza anului 2004? Emisiune în direct realizatã în colaborare cu Fundaþia România în lume.
Invitaþi: Vasile Puºcaº, ministru delegat pe lângã
Uniunea Europeanã, Mihnea Motoc, secretar de stat
la Ministerul Afacerilor Externe, Nicolae Idu, director
general al Institutului European din România.
Moderatori: Napoleon Pop, deputat, Nicolae Mardari
22:00 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune în
direct de Carmen Dumitriu
23:00 În slujba adevãrului. Mihail Kogãlniceanu  primul
mare avocat român. Invitat: prof.univ.dr. Mircea Duþu.
Emisiune de conf.univ.dr. Petre Buneci (r)
00:00 Lumea sporturilor.  Infosport: campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr. Septimiu
Todea ºi Mugur Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn

SÂMBÃTÃ
21 septembrie 2002
6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune realizatã de
lect. univ.dr. 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. Emisiune de Dan Nica
11:00 Universitaria. Absolvenþii noºtri (IV)
11:30 Cu ºi despre muzicã (r)
12:30 Film documentar. Cocoºul de Hurez
13:00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
14:00 Videoclipuri
14:30 Film documentar. Femeia în societate
15:30 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan (r)
16:00 Lumea sporturilor.  Infosport: campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 În slujba adevãrului. Emisiune de
conf.univ.dr. Petre Buneci
18:00 Program muzical
19:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
19:30 Actualitãþi
20:00 Laborator de creaþie: Paul Miclãu. Emisiune de
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
21:00 Portret în sunet: Florin Georgescu. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Dumitru Cucu
22:00 Idei în contemporaneitate. Angajare ºi responsabilitate politicã. Invitat: prof.univ. dr. Gheorghe Cazan.
Emisiune de prof.univ.dr. Ioan Roºca
23:00 Dicþionar economic: Liberalismul economic.
Invitat: lector univ.dr. Marius Simion. Emisiune de
lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
23:30 Program muzical nocturn

VINERI
20 septembrie 2002
6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
10:25 Facultatea de Finanþe ºi Bãnci ºi Facultatea de
Management Financiar-Contabil din Bucureºti
10:45 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine din Bucureºti
11:10 Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior din
Bucureºti
11:35 Facultatea de Medicinã Veterinarã din Bucureºti
12:00 Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe din Craiova
12:25 Facultatea de Muzicã din Bucureºti
12:45 Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene din Bucureºti
13:00 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 România în lume. România  stadiul negocierilor;
care este miza anului 2004? Emisiune realizatã în
colaborare cu Fundaþia România în lume. Invitaþi:
Vasile Puºcaº, ministru delegat pe lângã Uniunea
Europeanã, Mihnea Motoc, secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, Nicolae Idu, director
general al Institutului European din România.
Moderatori: Napoleon Pop, deputat, Nicolae Mardari (r)
16:00 Lumea sporturilor.  ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
 Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
17:00 Dicþionar economic: Liberalismul economic.
Invitat: lector univ.dr. Marius Simion. Emisiune de
lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
17:30 Muzicã popularã
18:00 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Tableta, de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
18:45 Filme documentare. Documente interzise. (I)
Reportaj turistic: Granma
19:30 Actualitãþi
20:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
20:30 Lumea în clipa 2002. O istorie trãitã. (II) Invitaþi:
Paul Niculescu Mizil, Florin Constantiniu. Emisiune de Marian Oprea
21:30 Program muzical
22:00 Film documentar. Compania de dans Rebecca
Kelly
22:30 Universitaria. Orientãri pentru mileniul III (r)
23:00 Lumea sporturilor.  Jurnal de expediþie cu Uca
Marinescu.  Infosport: campionate, competiþii.

Posibilitãþi de recepþionare a emisiunilor
Emisiunile Televiziunii România de Mâine  post cu acoperire naþionalã  pot fi recepþionate prin reþelele de televiziune prin cablu sau cu antenã
individualã de satelit. Se recomandã celor ce doresc sã recepþioneze programele tvRM sã se adreseze societãþii de cablu din zona de domiciliu.
Parametrii de transmisie ai postului sunt: Satelit AMOS 40 W; Frecvenþa de recepþie 11443,5 MHz polarizare H; Transmisie MPEG-2-4:2:0 cu
banda satelit 4 MHz; Rata de simboluri 2.604.110 b.p.s.; F.E.C. 3/4.

DUMINICÃ
22 septembrie 2002
6:00 Matinal (condiþii de admitere la Universitatea Spiru
Haret, informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Program muzical
9:00 Repere spirituale  emisiune de prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu
10:00 Universul cunoaºterii. Generaþia XXI. Emisiune de
Cãtãlin Grosu (r)
11:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr Corneliu Turianu (r)
11:30 Reþete pentru sãnãtate. Formule noi în reþetarul
nostru. Invitat: dr. Gelu Onose, medic primar. Emisiune de Eugenia Grosu Popescu (r)
12:00 Lumea în clipa 2002. O istorie trãitã. (II) Invitaþi:
Paul Niculescu Mizil, Florin Constantiniu. Emisiune de Marian Oprea (r)
13:00 Club internaþional: Armenia. 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.  Infosport: campionate, competiþii.
Emisiune realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici
17:00 Maeºtri: În vizitã la Ileana Stana Ionescu. Emisiune
de Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu
18.00 Film documentar. Femeia în societate (r)
18:30 Muzicã popularã
19:00 Admiterea 2002 la Universitatea Spiru Haret
 Prezentarea generalã a condiþiilor de admitere
19:30 Actualitãþi
20:00 Festivalul Internaþional Eco  Etno  Folk Film,
Slãtioara  Vâlcea, ediþia a IV-a  2002. Emisiune
de Marina Roman Boiangiu
21:30 Oameni care sunt: Nicolae Herlea. Emisiune de
Alina Dimache
22:30 Misterele Bucureºtilor
23:00 Atelier studenþesc. Emisiune de Daniel Paraschiv (r)
00:00 Program muzical nocturn

Im
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Un singur gen de
emisiuni nu-ºi
gãseºte loc în
grila de programe
a tvRM:
emisiunile care
propagã violenþa,
ura, extremismul,
pornografia ºi
prostul gust.
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Facultãþi ºi specializãri la Universitatea Spiru Haret
 FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii,
Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40/237 (secretariat)
Specializarea: Geografie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori,
cercetãtori, specialiºti în cercetarea mediului
înconjurãtor în direcþiile: geomorfologie-pedologie,
hidrologie-climatologie, geografie economicãturism, riscuri, dezastre naturale ºi apãrare civilã.

 FACULTATEA DE ISTORIE
Clãdirea în proprietate din Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

 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)
Specializarea: O limbã ºi literaturã strãinã
A(englezã, francezã) - O limbã ºi literaturã strãinã
B(francezã, englezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã, latinã) (Specializare acreditatã);
Obiectivul principal constã în formarea de
profesori ºi traducãtori cu specializare în douã
limbi strãine.

 FACULTATEA DE FILOLOGIE

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4
Telefon: 334.47.99/116,122; 334.47.23/116,122
(secretariat)
Specializarea: Limba ºi literatura românã - O limbã ºi
literaturã strãinã (englezã, francezã) (Specializare
autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori
de limba ºi literatura românã ºi o limbã strãinã.

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256

 FACULTATEA DE SOCIOLOGIEPSIHOLOGIE

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.

 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, diplomaþiei.

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.313

 FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret,
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon: 410.43.70/113,115 (secretariat)
Specializarea: - Contabilitate ºi informaticã de gestiune
(Specializare acreditatã);
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în
domenii ale activitãþii contabile, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile , în cercetarea ºtiinþificã.

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret,
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon: 410.39.13/113, 115 (secretariat)
Specializarea: - Finanþe ºi Bãnci (Specializare autorizatã);
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în
domeniile financiar ºi bancar, controlului ºi expertizei
financiare ºi bancare, în cercetarea ºtiinþificã.

 FACULTATEA DE FILOSOFIE JURNALISM

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret,
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon: 410.39.11/111 (secretariat)
Specializarea: Filosofie-Jurnalism (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: 410.20.80 (secretariat); 410.51.62 (decanat)
Specializarea: Marketing (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti
în domeniul marketingului, al relaþiilor economice
internaþionale, în cercetarea ºtiinþificã.

Braºov

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11

 FACULTATEA DE EDUCAÞIE
FIZICÃ ªI SPORT

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

 FACULTATEA DE MEDICINÃ
VETERINARÃ

Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor
nr. 9-11, Sectorul 3
Telefon: 346.64.14 (secretariat); 346.64.04 (decanat)
Specializãri:
- Educaþie fizicã ºi sport (Specializare acreditatã)
- Kinetoterapie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
profesori, antrenori cu înaltã calificare,
kinetoterapeuþi.

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 al
sãnãtãþi publice, în cercetarea ºtiinþificã, ca ºi în
asistenþa medicalã veterinarã ºi marketing
farmaceutic veterinar.

Râmnicu Vâlcea

Constanþa

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii,
Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40/237 (secretariat)
Specializarea: Istorie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
profesori, muzeografi, cercetãtori.

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii,
Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40 / 288, 237 (secretariat)
Specializarea: Arhitecturã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
arhitecþi, proiectanþi în construcþii, specialiºti în
domeniul design-ului.

 FACULTATEA DE MUZICÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii,
Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40/ 266 (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 / 284 (secretariat)
Specializarea: Matematicã-Informaticã (Specializare
autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
profesori în domeniul matematicii-informaticii,
cercetãtori, matematicieni ºi informaticieni
pentru variate domenii.

Câmpulung-Muscel

Clãdirea în proprietate din Braºov, Str. Turnului nr. 5

 FACULTATEA DE MANAGEMENT

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 0268/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Management (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
specialiºti în domeniul managementului.

 FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 0268/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de
gestiune (Specializare autorizatã)

Obiectivul principal constã în formarea de
specialiºti în domenii ale activitãþii contabile,
informaticii de gestiune, controlului ºi
expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.

Clãdirea în proprietate din Câmpulung Muscel,
Str. Traian nr. 223

 FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE

Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223
Telefon: 0248/83.12.83 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de
gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
economiºti în domenii ale activitãþii contabile,
informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.

Craiova

 FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 0268/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Administraþie publicã (Specializare
autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti în
administraþia publicã centralã ºi localã, cercetãtori.

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIEPEDAGOGIE

Clãdirea în proprietate din Râmnicu Vâlcea,
B-dul General Praporgescu nr. 46

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General
Praporgescu, nr. 46
Telefon: 0250/ 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 CONTABILITATE
ªI FINANÞE

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General
Praporgescu, nr. 46
Telefon: 0250/ 73.30.74 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de
gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
economiºti în domenii ale activitãþii contabile,
informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.

Clãdirea în proprietate din Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 0241/54.50.15 (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 CONTABILITATE
ªI FINANÞE

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 0241/54.50.15 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de
gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
specialiºti în domenii ale activitãþii contabile,
informaticii de gestiune, controlului ºi
expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 0268/42.04.37 (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.

Blaj
Clãdirea în proprietate din Blaj, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 80

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI

Adresa: Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80
Telefon: 0258/ 71.12.31 (secretariat)
Specializarea: Finanþe ºi Bãnci (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
specialiºti în domeniile financiar ºi bancar,
controlului ºi expertizei financiare ºi bancare, în
cercetarea ºtiinþificã.

Clãdirea în proprietate din Craiova,
Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis

 FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE

Adresa: Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis
Telefon: 0251/ 19.82.65 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de
gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de
specialiºti în domenii ale activitãþii contabile,
informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.

Informaþii suplimentare
la Rectorat
Telefoane: 330.25.60;
330.34.80;0788.307.447
E-mail:
info@SpiruHaret.ro
Internet:
www.SpiruHaret.ro

