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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Dezvoltarea durabilã reprezintã una dintre
preocupãrile esenþiale ale Programului Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD). La Summit-ul
Pãmântului, care a avut loc acum 10 ani la Rio de
Janeiro, PNUD, în calitatea sa de reþea globalã a
dezvoltãrii, a fost investit cu importante atribuþii
pentru întãrirea capacitãþilor în þãrile în curs de
dezvoltare.
Ca urmare a ratificãrii de cãtre România a
documentelor de la Rio în 1992, PNUD a sprijinit
guvernul României ºi a înfiinþat Centrul Naþional
de Dezvoltare Durabilã.
Forumul Dezvoltãrii Durabile România  Orizont 2020,
 înfiinþat ca organizaþie neguvernamentalã ºi non-profit
, ale cãrui lucrãri se desfãºoarã la Bucureºti,îºi propune
sã contribuie la mai buna cunoaºtere ºi punere în
valoare a potenþialului economic ºi social al þãrii, la
nivel naþional ºi internaþional.

Bucureºti, 27 martie 2003

Forumul Dezvoltãrii Durabile
România  Orizont 2020

Mesajul Preºedintelui României
Ion ILIESCU
Distinºi oaspeþi,
Stimaþi participanþi,
Doamnelor ºi domnilor,

Permiteþi-mi ca, pe aceastã cale, sã salut iniþiativa
înfiinþãrii Forumului Dezvoltãrii Durabile România Orizont
2020, organizaþie neguvernamentalã ºi non-profit care-ºi
propune sã contribuie la mai buna cunoaºtere ºi valorizare
a potenþialului economic ºi social al þãrii, la nivel naþional
ºi internaþional.
Conceptul dezvoltãrii durabile presupune satisfacerea
cerinþelor generaþiilor prezente, fãrã compromiterea ºanselor
generaþiilor viitoare de a-ºi putea satisface propriile nevoi.
El are o importantã dimensiune moralã ºi promoveazã
creºterea economicã ºi bunãstarea socialã, în strânsã
legãturã cu menþinerea calitãþii mediului înconjurãtor ºi cu
gospodãrirea judicioasã a resurselor naturale.
Summit-urile de la Rio de Janeiro (1992), Monterrey
(mai 2002) ºi Johannesburg (septembrie 2002) au scos în

Fundaþia România de Mâine
Universitatea Spiru Haret
Ilustrarea unei
strategii a dezvoltãrii durabile
Prof.univ.dr.

Aurelian BONDREA
Preºedintele
Fundaþiei
România de Mâine
Rectorul
Universitãþii
Spiru Haret
Preºedintele
Televiziunii
România de Mâine

Expresie ºi concretizare a unei
concepþii integratoare moderne, de
sorginte sociologicã, cu privire la
dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi
culturii, înþelese ca factori esenþiali,
decisivi ai dezvoltãrii la sfârºit de secol
XX ºi început de nou secol ºi mileniu,
Fundaþia România de Mâine ºi, în
cadrul ei, Universitatea Spiru Haret au
luat fiinþã la 19 ianuarie 1991,
dobândind personalitate juridicã prin
Sentinþa civilã nr. 109 din 12 februarie
1991 a Judecãtoriei Sectorului 1,
Bucureºti, într-un moment al tranziþiei
de la un sistem social-politic la altul, în
care schimbãrile ºi înnoirile structurale
din þara noastrã au deschis orizonturile
unui curs democratic, bazat pe
pluralismul valorilor ºi al opiniilor într-o

evidenþã principalele probleme cu care se confruntã în
prezent dezvoltarea durabilã care are de înlãturat o serie
de obstacole, printre care cele mai importante sunt: sãrãcia,
îndeosebi cea extremã; discrepanþele economice ºi sociale
majore dintre þãrile dezvoltate ºi cele slab dezvoltate;
îmbunãtãþirea mediului ambiant ºi a stãrii de sãnãtate a
capitalului uman; insuficienþa surselor interne ºi externe de
finanþare; terorismul internaþional; traficul de droguri; crima
organizatã; corupþia ºi altele. Toate aceste obstacole
reprezintã ameninþãri ºi provocãri grave care, din pãcate,
nu sunt suficient conºtientizate la niveluri decizionale
corespunzãtoare ºi a cãror acutizare, chiar dacã pe termen
scurt nu întotdeauna este manifestã ºi suficient perceputã,
pe termen mediu ºi lung are efecte dintre cele mai
nefavorabile.
În prezent ºi în viitor, ca urmare a intensificãrii proceselor
de globalizare a pieþelor ºi de creºtere a interdependenþelor
la nivel mondial, strategia dezvoltãrii durabile a României
poate fi pusã cu succes în practicã numai dacã vom reuºi
sã racordãm eficient componenta localã ºi naþionalã a
politicilor economice, sociale ºi de mediu cu cea la nivelul
societate civilã liberã, au renãscut
speranþa într-un viitor mai bun.
Scopul declarat al Fundaþiei, potrivit
prevederilor art. 5 din propriul Statut,
este de a cultiva ºi promova, în
România, valorile culturii naþionale
ºi universale, de a contribui la
dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei
ºi culturii, de a crea condiþii ºi
cadrul necesar pentru dezbaterea
publicã ºi confruntarea de idei, pe
probleme teoretice ºi practice de larg
interes naþional, socio-economic,
ºtiinþific, de învãþãmânt ºi culturã,
precum ºi pe probleme ale înfãptuirii
democraþiei ºi a statului de drept, de
a atrage, în circuitul confruntãrilor
de idei ºi pentru edificarea noii
Românii, întregul potenþial creator
de care dispune þara  intelectuali,
muncitori, þãrani, studenþi, elevi ,
fãrã discriminãri politice, de
naþionalitate
sau
credinþe
religioase.
Considerând cã dezvoltarea
durabilã este un concept nou, care
exprimã, însã, o eticã foarte veche, ce
implicã armonia dintre progresul
tehnic, economic ºi social ºi naturã, dar

Probleme fundamentale
în dezbaterea Senatului Universitãþii Spiru Haret

Vineri, 21 martie 2003, la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, a avut loc ªedinþa Senatului
Universitãþii Spiru Haret care a analizat ºi a luat hotãrâri în legãturã cu urmãtoarele probleme:
Criterii de organizare ºi desfãºurare a admiterii la Universitatea Spiru Haret pentru anul de învãþãmânt
2003-2004.
Asigurarea studenþilor cu manuale ºi cursuri tipãrite pentru toþi anii de studii pânã la deschiderea anului
de învãþãmânt 2003-2004.
Programul de prezentare de cursuri, sinteze, dezbateri etc. pentru studenþii anilor I ºi II de la forma de
învãþãmânt la distanþã la Televiziunea România de Mâine, pentru anul universitar 2003-2004.

Detalii în numãrul urmãtor al revistei

þãrilor membre UE, continental ºi internaþional. În acest sens,
menþionãm cã strategia UE privind dezvoltarea durabilã are
în vedere urmãtoarele domenii prioritare: schimbãrile
climatice ºi utilizarea surselor energetice nepoluante;
sãnãtatea publicã; managementul resurselor naturale;
combaterea sãrãciei ºi a excluderii sociale; procese
demografice ºi de îmbãtrânire a populaþiei; mobilitatea
persoanelor; folosirea pãmântului ºi dezvoltarea regionalã.
Potrivit preceptelor teoretice ale economiei mediului, cel
care, persoanã fizicã sau juridicã, beneficiazã într-o mãsurã
mai mare de capitalul natural al þãrii are ºi datoria de a
contribui în egalã mãsurã la menþinerea calitãþii acestuia, la
prevenirea ºi combaterea degradãrii sale, principiul conform
cãruia poluatorul plãteºte fiind unanim acceptat.
Dezvoltarea durabilã nu poate fi conceputã decât ca un
proces în care sunt implicaþi factorii ºi principiile economiei
de piaþã concurenþialã cu cei ai prosperitãþii ºi justiþiei
sociale. Fãrã o astfel de îmbinare ºi corectare reciprocã,
din partea pieþei ºi a palierului social, nu putem vorbi de
dezvoltare durabilã.

ºi responsabilitãþile generaþiilor actuale
faþã de generaþiile viitoare, Fundaþia
România de Mâine împãrtãºeºte
viziunea potrivit cãreia nu poþi izola
prezentul de trecut, dupã cum nu poþi
anticipa viitorul, ignorându-le pe
celelalte douã. La vremea lor, nu fãrã
îndreptãþire, Mihail Kogãlniceanu scria
cã prezentul ºi trecutul sunt
chezãºia viitorului, iar Titu
Maiorescu sublinia cã viitorul este
urmarea necesarã ºi inteligibilã a
prezentului; cunoscându-l pe
acesta, îl cunoaºtem, în esenþã, ºi pe
celãlalt.
Pornind de la convingerea cã într-o
societate bazatã pe cunoaºtere ºi
informaþie, pe cuceririle cele mai noi
ale tehnicii ºi tehnologiei, rolul
învãþãmântului, educaþiei, ºtiinþei ºi
culturii este primordial, Fundaþia
România de Mâine ºi-a propus,
respectând prevederile Legii nr. 21/
1924 pentru persoanele juridice, sã
fie o instituþie social-umanistã de
învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã,
autonomã, fãrã scopuri politice sau
patrimoniale (nonprofit), care,
cãlãuzitã de înaltele idealuri ºi valori

Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii

Sediul central
al Fundaþiei
România de Mâine
ºi al Universitãþii
Spiru Haret
(Str. Ion Ghica nr. 13,
Bucureºti)

(Continuare în pag. 4)

promovate de iluºtrii înaintaºi Spiru
Haret, Dimitrie Gusti, Petre Andrei ºi
alþii sã le continue ºi sã le ducã mai
departe în noul context social-istoric,
asigurând perenitatea lor în timp.
În acelaºi timp, trebuie subliniat
momentul demarãrii acestui proiect
ambiþios, începutul anului 1991,
perioadã marcatã de tensiuni ºi
conflicte, de contestare ºi de negare,
fãrã discernãmânt, a oricãror realizãri
obþinute în perioada 1945-1989, de
triere ºi etichetare a oamenilor
dupã criterii care nu aveau nimic
comun cu profesionalismul,
competenþa, buna credinþã. În acele
momente dificile, dramatice chiar, am
decis sã arãtãm cã SE POATE!, cã,
pentru a reuºi, e nevoie de idealuri
nobile, generoase, de idei cãlãuzitoare, efort creator, tenacitate ºi
curaj, asumarea riscului, antrenarea
oamenilor în proiecte deosebite ºi
motivarea lor, încredere în forþele
proprii, utilizarea judicioasã a
resurselor, management performant ºi
maximã responsabilitate.
(Continuare în pag. 2)

Intrat în proprietatea
Fundaþiei România de
Mâine, Palatul Creditului
Funciar Urban din
Bucureºti, construit în
anul 1938, monument
istoric ºi de artã, a fost
restaurat, în conformitate cu prevederile
legale, devenind Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei
ºi Culturii.
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FUNDAÞIA România de Mâine
UNIVERSITATEA Spiru Haret
(Continuare din pag.1)

Respectarea strictã a principiului
nonprofit - temeiul finanþãrii
investiþiilor Fundaþiei
Ca urmare a respectãrii stricte a principiului nonprofit, toate
veniturile obþinute de Fundaþia România de Mâine pentru
activitãþile ºi serviciile prestate au fost ºi sunt utilizate pentru crearea
celor mai bune condiþii desfãºurãrii procesului de învãþãmânt,
cercetãrii ºtiinþifice ºi activitãþilor cultural-artistice ºi sportive.
Eforturile financiare considerabile pentru crearea ºi dezvoltarea
continuã a bazei materiale proprii s-au materializat în investiþii
totale de peste 1.500 miliarde lei. Patrimoniul propriu, amplasat
în Capitalã ºi în 7 municipii din þarã, cu vechi ºi remarcabile tradiþii
în domeniul învãþãmântului, al vieþii ºtiinþifice ºi culturale, este
reprezentat de un numãr de 21 clãdiri, dintre care 15 pentru
desfãºurarea în condiþii optime a procesului de învãþãmânt,
a activitãþii ºtiinþifice ºi culturale; 3 cãmine studenþeºti, cu o
capacitate de cazare de 1.200 locuri; 2 complexe multifuncþionale
alcãtuite din cantine cu linii de autoservire, spaþii destinate activitãþilor
cultural-recreative ºi de divertisment (în Bucureºti ºi la Braºov);
editurã ºi complex tipografic performant, care asigurã integral
necesarul de cursuri, manuale, reviste etc. pentru toþi studenþii
Universitãþii Spiru Haret ºi valorificarea rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice; post de televiziune - naþional universitar ºi cultural propriu,
- singurul cu acest profil din þarã; laboratoare dotate cu cca. 400
calculatoare, aparaturã ºi echipamente de ultimã generaþie; reþea
de calculatoare racordate la Internet; biblioteci cu un bogat ºi valoros
fond de carte; bazã sportivã modernã.

STRUCTURA INSTITUÞIONALÃ
În vederea realizãrii scopului ºi obiectivelor stabilite prin Statut,
Fundaþia România de Mâine ºi-a creat un sistem instituþional,
care reprezintã un nou model de exprimare a valorilor ºi tradiþiilor
culturii naþionale româneºti, adaptat noului timp istoric pe care îl
parcurgem.Acest sistem, gândit coerent, organic structurat, s-a
dovedit funcþional ºi eficient. Pe parcursul celor 12 ani de existenþã
a Fundaþiei, instituþiilor iniþiale li s-au adãugat altele noi, conturânduse un sistem bine articulat, ale cãrui elemente sunt în strânsã legãturã,
intercondiþionându-se reciproc. Caracterul organic, unitar, structural
ºi funcþional al sistemului îºi are temeiul logic ºi epistemologic în
viziunea teoreticã ce stã la baza lui ºi îl cãlãuzeºte, iar cel organizatoric
în prevederile Statutului Fundaþiei România de Mâine. În acest
mod, s-a ajuns ca, în prezent, în componenþa Fundaþiei sã existe un
numãr important de instituþii ºi unitãþi, amplasate în Bucureºti ºi în
alte 7 municipii din România  Braºov, Constanþa, Craiova, ClujNapoca, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung Muscel ºi Blaj -, care
desfãºoarã o bogatã activitate de învãþãmânt, ºtiinþificã ºi culturalã,
contribuind în mod benefic la viaþa social-culturalã a acestor
importante comunitãþi, la dezvoltarea lor durabilã.
Complexã ºi cuprinzãtoare, structura instituþionalã a
Fundaþiei România de Mâine include în prezent:

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Universitatea Spiru Haret, al cãrei spirit tutelar este
marele matematician ºi sociolog de recunoaºtere
internaþionalã, creator al învãþãmântului românesc modern,
Spiru Haret, a fost înfiinþatã de Fundaþia România de Mâine,
la 19 ianuarie 1991, ca instituþie componentã a acesteia.
Având o misiune ºi obiective comune cu cele ale Fundaþiei,
contribuind decisiv ºi nemijlocit la îndeplinirea scopului
acesteia, Universitatea Spiru Haret s-a dezvoltat an de an,
beneficiind de suportul multilateral oferit de Fundaþie.
În prezent, dupã 12 ani de eforturi constante ºi realizãri de
netãgãduit, Universitatea Spiru Haret este cea mai mare instituþie
de învãþãmânt superior particular din România, înfiinþatã prin
Legea nr. 443/2002, ca persoanã juridicã de drept privat ºi de
utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt. Ea
numãrã 29 de facultãþi cu 34 specializãri, peste 30.000 de
studenþi ºi 1.500 cadre didactice. Peste 85% dintre cadrele
didactice au titlul de doctor docent, doctor în ºtiinþe sau doctorand,
un numãr important dintre acestea fiind membri sau membri
corespondenþi ai Academiei Române sau ai academiilor de profil.
Principiile generale, misiunea ºi obiectivele specifice, structura
ºi modul de organizare a activitãþii academice, ansamblul de drepturi
ºi obligaþii, precum ºi normele care reglementeazã viaþa comunitãþii
universitare în spaþiul universitar propriu, sunt cuprinse în Carta
Universitãþii Spiru Haret, aprobatã de Senatul Universitãþii.
Universitatea Spiru Haret a aderat la principiile ºi idealurile înscrise
în Marea Cartã a Universitãþii, adoptatã la Bologna, în 1988.
În baza nivelului de competenþã, a responsabilitãþii pe care o
are faþã de societatea româneascã, Universitatea Spiru Haret,
instituþie fundamentalã în structura Fundaþiei România de Mâine,
ºi-a asumat misiunea de a forma specialiºti cu studii superioare
pentru necesitãþile economiei, învãþãmântului, ºtiinþei, culturii,
artelor; de a asigura perfecþionarea specialiºtilor prin formele
învãþãmântului postuniversitar, inclusiv ale doctoratului; de a
promova spiritul gândirii libere, critice, al înnoirii continue a
cunoºtinþelor; de a dezvolta cercetarea ºtiinþificã, în permanentã
colaborare cu instituþii similare din þarã ºi de peste hotare; de a
oferi câmp de manifestare pluralismului opiniilor, dezbaterii publice
ºi confruntãrii de idei pe probleme teoretice ºi practice de larg
interes naþional; de a afirma performanþele ºtiinþifice ale membrilor
comunitãþii universitare la reuniuni organizate pe plan naþional ºi
internaþional; de a oferi oportunitãþi de pregãtire ºi perfecþionare
profesionalã tinerilor proveniþi din alte þãri; de a contribui la
promovarea principiilor democratice, respectarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului în cadrul statului de drept.
Prin practicarea unui învãþãmânt formativ de calitate, dinamic
ºi competitiv, capabil sã satisfacã o paletã largã de exigenþe
educaþionale ºi sã realizeze adecvarea cunoºtinþelor teoretice ºi
practice ale absolvenþilor la cerinþele viitoarei lor activitãþi
profesionale, prin punerea la dispoziþia studenþilor ºi a cadrelor
didactice a unor condiþii deosebite de studiu, cazare, masã, recreere
ºi divertisment, comparabile cu cele oferite de marile universitãþi
occidentale, Universitatea Spiru Haret a reuºit sã se impunã,
între instituþiile de învãþãmânt superior particular din România,
drept cea mai puternicã ºi cea mai bine dotatã. Gradul sãu de
atractivitate a sporit an de an, dovadã fiind numãrul mare al
candidaþilor la concursurile de admitere ºi al cadrelor didactice
care doresc sã se integreze în aceastã comunitate universitarã.
În cadrul facultãþilor, catedrelor, al cercurilor ºtiinþifice studenþeºti
din structura Universitãþii Spiru Haret se desfãºoarã o bogatã ºi
diversã activitate de cercetare ºtiinþificã, în care sunt antrenate
cadre didactice ºi studenþi, valorificarea rezultatelor îmbrãcând

numeroase forme: de la sesiuni ºtiinþifice studenþeºti ºi manifestãri
ºtiinþifice organizate în cooperare cu foruri academice ºi ºtiinþifice
interne ºi externe, pânã la publicarea unor lucrãri monumentale ºi
realizarea unor contracte cu beneficiari din þarã ºi strãinãtate.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are relaþii de
cooperare cu instituþii de învãþãmânt superior importante din
Germania, Franþa, Japonia, Spania, Statele Unite ale Americii,
Israel, Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Grecia, Elveþia etc.
Universitatea Spiru Haret este singura instituþie de
învãþãmânt superior particular din România membrã, din anul
1991, a Alianþei Universitare pentru Democraþie, cu sediul
la Universitatea Tennessee din S.U.A., alianþã care grupeazã,
în prezent, 150 de universitãþi din Statele Unite ale Americii
ºi din þãri ale Europei Centrale ºi de Rãsãrit.
Meritã menþionat, în acest context, ºi faptul cã, în baza unui
contract de colaborare încheiat între Fundaþia România de
Mâine Universitatea Spiru Haret ºi Uniunea Eleno-Americanã,
Institutul de Anglisticã al Universitãþii Michigan, S.U.A., în cadrul
CENTRULUI DE LIMBI STRÃINE au fost ºi sunt organizate
cursuri de pregãtire pentru învãþarea ºi aprofundarea cunoaºterii
limbii engleze, îndeosebi pentru studenþii ºi absolvenþii
Universitãþii Spiru Haret, având ca finalitate eliberarea de
certificate de competenþã lingvisticã ºi de excelenþã, recunoscute
în spaþiul americano-canadian ºi în cel european.
Asigurarea unor condiþii de pregãtire, studiu, viaþã, recreere
civilizate pentru toþi studenþii a reprezentat o preocupare centralã,
esenþialã a conducerii Fundaþiei ºi a Universitãþii. Pe lângã
crearea, dezvoltarea ºi modernizarea permanentã a unei baze
materiale de excepþie, Fundaþia România de Mâine a acordat
studenþilor Universitãþii Spiru Haret facilitãþi importante.
Menþionãm doar câteva: taxe de ºcolarizare moderate, achitate
în 3 rate; cursuri, realizate în editura ºi tipografia proprii, puse la
dispoziþia tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret cu o
reducere de 30% faþã de preþul la care se vând în librãrii; servitul
mesei, în cantinele proprii, la preþuri subvenþionate cu 30%;
posibilitãþi de recreere ºi divertisment în cele 2 cluburi studenþeºti
proprii în Bucureºti ºi la Braºov ºi la baza sportivã proprie. În

scopului ºi obiectivelor înscrise în Statutul Fundaþiei România
de Mâine. Subliniem, în acest context, faptul cã valoarea
contractelor de cercetare interne ºi internaþionale realizate
se ridicã la 30 miliarde lei.

ACADEMIA DE CULTURÃ
NAÞIONALÃ DIMITRIE GUSTI
desfãºoarã o bogatã ºi diversã activitate culturalã, menitã
sã promoveze valorile naþionale ºi universale ºi sã stimuleze
creaþia naþionalã. În sfera de preocupãri a Academiei se
disting cele privind creaþia artisticã, dezbaterile ºi
manifestãrile cultural-artistice, expoziþiile etc.

TELEVIZIUNEA
ROMÂNIA DE MÂINE (tvRM)
ocupã un loc aparte, distinct, unic în audiovizualul românesc,
atât prin specificul postului, cât ºi prin valoroasa bazã
materialã pusã în slujba învãþãmântului, ºtiinþei, culturii,
educaþiei. Este un post naþional universitar ºi cultural,
aparþinând Fundaþiei România de Mâine. În intervalul
care s-a scurs de când a început sã emitã, 1 octombrie
2000 , tvRM ºi-a extins gama emisiunilor, devenind un post
generalist, care, pe lângã emisiuni de învãþãmânt ºi
educaþionale, transmite ºi emisiuni informative, economicosociale ºi politice, ºtiinþifice, cultural-artistice, sportive ºi de
divertisment, adresate tuturor categoriilor de vârstã ºi socioprofesionale.
Ponderea importantã deþinutã de activitãþile de învãþãmânt
în grila de programe a tvRM ºi calitatea ºtiinþificã ºi didacticã
deosebitã a acestora reflectã caracterul universitar al
postului. Emisiunile de învãþãmânt sunt destinate, în primul
rând, studenþilor de la diferite forme de învãþãmânt (de zi,
cu frecvenþã redusã ºi la distanþã), absolvenþilor ºi viitorilor
studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, fiind considerate surse
suplimentare de informare ºi perfecþionare în domeniul

România priveºte spre viitor cu ochii
tinerilor aflaþi acum pe bãncile facultãþilor.
De pregãtirea lor depind calitatea ºi
temeinicia dezvoltãrii ulterioare a þãrii.
Universitatea Spiru Haret este cea mai
puternicã ºi cea mai bine dotatã instituþie de
învãþãmânt superior particular din România.
anul universitar 2001-2002, tuturor studenþilor care au obþinut medii
între 9 ºi 10 pentru pregãtirea profesionalã, li s-au acordat burse
de merit în valoare totalã de 1,3 miliarde lei, iar în anul
universitar 2002-2003, suma alocatã de Fundaþie este de
2 miliarde lei. 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.
Începând cu anul universitar 2002-2003, Fundaþia România
de Mâine subvenþioneazã cu 50% taxa de ºcolarizare pentru
studenþii, fii de þãrani ºi de cadre didactice din comunitãþile
rurale, de la specializãrile limba ºi literatura românã, o
limbã strãinã (englezã, francezã) ºi istorie. În acest fel se
doreºte uºurarea accesului acestor tineri în învãþãmântul
superior, contribuind la asigurarea predãrii în ºcolile rurale a
disciplinelor menþionate de cãtre cadre didactice calificate.

INSTITUTELE DE CERCETARE
ªTIINÞIFICÃ
Concretizând unul dintre þelurile ºi obiectivele stabilite prin Statutul
Fundaþiei România de Mâine, dar ºi o viziune modernã de a
concepe ºi a realiza activitatea de cercetare, institutele de cercetare
ºtiinþificã din cadrul Fundaþiei au reuºit, de-a lungul anilor, sã-ºi
demonstreze viabilitatea ºi caracterul competitiv, impunându-se,
prin rezultatele obþinute, în viaþa ºtiinþificã din þarã ºi din afarã.
Cele 4 institute de cercetare ºtiinþificã din structura
Fundaþiei, care funcþioneazã integrat cu facultãþile de profil
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, sunt: Institutul de
Sociologie ºi Opinie Publicã (ISOP), Institutul de Studii
pentru Dezvoltarea Economico-Socialã a României,
Institutul de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
ºi Institutul de Cercetãri Medicale.
Având înscrise în programele de cercetare proprii teme atât
cu caracter fundamental, cât ºi aplicativ, institutele au promovat
perspectiva inter- ºi pluridisciplinarã de analizã, activitatea fiind
desfãºuratã de cercetãtori, cadre didactice ºi studenþi. În acest
sens, menþionãm realizarea lucrãrii fundamentale Enciclopedia
performanþelor româneºti în secolul XX, contract de cercetare
cu Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, conceputã sã aparã în 20
de volume: diagnoza periodicã a stãrii naþiunii române, studierea
problemelor esenþiale ale tranziþiei de dupã 1989, analiza mutaþiilor
produse în relaþiile internaþionale contemporane, studiul aspectelor
economice, politice, instituþionale, sociale ºi culturale ale integrãrii
europene, sondaje de opinie reprezentative la nivel naþional etc.,
ca ºi participarea la importante proiecte internaþionale.
Ampla ºi diversa activitate desfãºuratã la nivelul
institutelor de cercetare, dar ºi în catedrele ºi facultãþile
Universitãþi Spiru Haret, participarea largã ºi substanþialã
a cadrelor didactice, cercetãtorilor ºi studenþilor la efortul
creativ pe tãrâm ºtiinþific, implicarea în proiecte de cercetare
internã ºi internaþionalã, cu finanþare internã ºi externã,
valorificarea pe multiple planuri a rezultatelor obþinute
evidenþiazã atât potenþialul de creaþie al instituþiei, interesul
pentru studierea marilor probleme cu care se confruntã þara,
dar ºi lumea, cât ºi permanenta atenþie acordatã îndeplinirii

specializãrilor în care aceastã instituþie are ofertã
educaþionalã. Ele se adreseazã, de asemenea, publicului larg,
pentru care prezintã, într-un mod accesibil, cunoºtinþe de
bazã ºi noutãþi din domeniile economic, juridic, filosofie,
sociologie, psihologie, jurnalism, relaþii internaþionale, filologie,
istorie, geografie, matematicã, informaticã, muzicã etc.
Programul cultural al Televiziunii România de Mâine se
structureazã pe coordonate care vizeazã scopuri informative,
instructive ºi educative. Se doreºte punerea în contact a
telespectatorilor cu valorile cele mai reprezentative ale
trecutului cultural-artistic, naþional ºi universal, evocându-le
ºi implicându-le în fluxul vieþii spirituale de azi. Prin dezbateri
pe teme estetice ºi educative, prin emisiuni diverse, se evocã
personalitãþi, se discutã despre cultura, spiritualitatea ºi
civilizaþia poporului român, se promoveazã susþinut creaþia
româneascã contemporanã, se cultivã limba românã,
expresia sufletului românesc ºi a identitãþii naþionale.
Un grup coerent de emisiuni din grila de programe a tvRM are
în vedere informarea ºtiinþificã ºi formarea pentru viitor, inducerea
deprinderilor pozitive de gândire ºi comportament la toate categoriile
de public, cu un accent deosebit pe cerinþele de dezvoltare a tinerilor.
Ciclul de talk-show-uri, sub genericul Starea Naþiunii. România,
încotro?, pune, 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, din confruntarea cãrora izvorãsc
idei valoroase, soluþii viabile pentru progresul þãrii în toate domeniile
de activitate. A aborda cu realism starea actualã a societãþii
româneºti înseamnã a mãsura cu aceleaºi criterii, cristalizate în
jurul unui numitor comun  interesele naþionale majore  , înlãnþuirea
istoricã organicã dintre trecut, prezent ºi viitor. În acest sens,
prezentarea obiectivã a indicatorilor economici, a stadiului reformei,
a proceselor de restructurare ºi privatizare, a mersului spre
economia de piaþã, evaluarea costurilor socio-umane, a proceselor
de democratizare în contextul pluralismului, relevarea rolului societãþii
civile ºi al statului de drept, descifrarea transformãrilor
postrevoluþionare în sfera vieþii politice, sociale, cultural-spirituale,
relevarea locului României în lumea contemporanã, elucidarea cu
obiectivitate a dificultãþilor tranziþiei se pot constitui în oglindã a
realitãþilor actuale, exprimate în sintagma Starea naþiunii.
Decisã sã-ºi pãstreze caracterul ºi sã-ºi sporeascã audienþa,
Televiziunea România de Mâine dispune de o bazã materialã
performantã, constituitã din 4 studiouri, între care un amfiteatrustudio cu 700 de locuri, dotat cu orgã de lumini, instalaþie de
iluminat tehnologic ºi sonorizare, precum ºi cu o scenã-platou
de 150 mp., care poate funcþiona ºi ca studio de sine stãtãtor.
Studiourile sunt dotate cu 18 camere de luat vederi, de ultimã
generaþie, cu interfaþã pentru preluarea informaþiilor de pe
dischete, cu tablã electronicã, cu analizor de imagini fixe, cu
scanner ºi cu alte dispozitive necesare realizãrii unor emisiuni
de înaltã calitate. Pe lângã acestea, postul dispune de grupuri
de montaj, liniare ºi neliniare, generatoare de caractere, precum
ºi de un sistem informatizat modern pentru colectarea, editarea
ºi stocarea informaþiilor din toate domeniile.

Transmiterea programelor s-a fãcut, la început, prin satelitul
INTELSAT 705, ulterior trecându-se pe satelitul AMOS.
Antena folositã este foarte modernã, de tipul dublu offset, cu
diametrul de 3,8 metri. Toate echipamentele sunt profesionale,
foarte performante, fiind realizate în tehnicã digitalã de ultimã
orã.
Acest post de televiziune este folosit ºi pentru pregãtirea viitorilor
specialiºti în domeniul audiovizualului. Studenþii Facultãþii de FilosofieJurnalism din cadrul Universitãþii Spiru Haret au posibilitatea sã
efectueze practicã la tvRM ºi sã realizeze emisiuni de televiziune.

EDITURA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE,
înfiinþatã în anul 1992, s-a impus cu o personalitate distinctã în reþeaua
editorialã, profilul sãu fiind preponderent didactic-universitar.
Oglindind efervescenta activitate ºtiinþificã ºi didacticã,
spiritul novator, proprii Fundaþiei ºi Universitãþii, repertoriul
editorial cuprinde ºi oferã cursuri, tratate, compendii,
monografii, materiale didactice ajutãtoare, alte cãrþi destinate
asimilãrii cunoºtinþelor moderne teoretice ºi practice în
domeniile pentru care Universitatea Spiru Haret pregãteºte
specialiºti, dar nu numai.
Editura se prezintã cu un bilanþ bogat. Numai în ultimii
ani au apãrut 550 titluri.
Cursurile ºi manualele sunt completate periodic de lucrãri
ce reflectã, în diversitatea lor, activitatea de cercetare
ºtiinþificã din cadrul Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret. Apar, astfel, Analele Universitãþii
Spiru Haret, cu serii pe domenii ºi specializãri, culegeri de
comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor.
Totodatã, vãd lumina tiparului o serie de colecþii tematice
din domeniul filosofiei, jurnalisticii, economiei.
Activitatea editorialã a Fundaþiei se bucurã de o largã
recunoaºtere în rândul diverselor categorii de specialiºti ºi
de cititori. O dovedesc prezentãrile ºi recenziile apãrute în
presã, precum ºi aprecierile la adresa cãrþilor Editurii expuse
la Târguri internaþionale ºi naþionale de carte, la saloane ºi
diferite expoziþii ocazionale.
Cu un deceniu de activitate în slujba învãþãmântului, ºtiinþei
ºi culturii, Editura Fundaþiei România de Mâine se afirmã
ca un factor dinamic al susþinerii ºi propagãrii valorilor
naþionale, angajându-se a fi în continuare, prin cãrþile tipãrite,
oglinda efortului constructiv al unui corp profesoral, de
cercetare ºi creaþie prestigios, de educare ºi formare
modernã a tineretului studios.

OPINIA NAÞIONALÃ
este un sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional,
editat de Fundaþia România de Mâine. În spiritul unei reale
democraþii ºi al diversitãþii fireºti a valorilor ºi opþiunilor,spirit care ia cãlãuzit ºi-i guverneazã întreaga conduitã publicisticã, revista
Opinia naþionalã s-a afirmat ca o veritabilã tribunã de dezbatere
a problemelor dezvoltãrii României, de promovare a valorilor culturii
ºi civilizaþiei naþionale ºi universale. Ea s-a remarcat prin numeroase
dezbateri publice, evocãri consacrate marilor momente ale istoriei
naþionale, personalitãþilor de frunte ale spiritualitãþii româneºti.
Revista a supus analizei ºtiinþifice probleme esenþiale ale stãrii naþiunii:
starea economiei româneºti aflatã în tranziþie, justiþia, educaþia ºi
învãþãmântul, cultura, ºtiinþa ºi cercetarea ºtiinþificã etc. Astfel de
analize sunt completate ºi nuanþate, sãptãmânal, de relevante
anchete sociologice ºi de sondaje de opinie, de puncte de vedere,
articole de atitudine ºi de consultaþii pentru studenþi, apãrute sub
semnãtura unor cadre didactice universitare, cercetãtori sau a unor
cunoscuþi publiciºti.

TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
este o unitate modernã, dotatã cu maºini ºi echipamente
performante, care asigurã tipãrirea întregului repertoriu
editorial realizat de Editura Fundaþiei România de Mâine,
dar rãspunde cu profesionalism ºi ofertelor din afarã.

CLUBURILE
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
din Bucureºti ºi Braºov sunt destinate asigurãrii unor condiþii
civilizate de servire a mesei de cãtre studenþi ºi cadre didactice,
de recreere ºi divertisment. Dotate cu linii de autoservire
moderne, cu personal calificat, cantinele din cadrul celor douã
cluburi pun la dispoziþia studenþilor Universitãþii Spiru Haret
meniu-uri la preþuri subvenþionate cu 30% de cãtre
Fundaþia România de Mâine.

CÃMINELE
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
În Bucureºti, Fundaþia a achiziþionat, modernizat ºi dotat 3
cãmine, cu o capacitate de 1.200 locuri, care oferã condiþii
de cazare deosebite studenþilor Universitãþii Spiru Haret.

BAZA SPORTIVÃ A FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE,
cu o suprafaþã de 28.000 mp., cuprinde un stadion modern
cu 5.000 locuri, 10 terenuri de tenis, precum ºi terenuri de
handbal, volei, baschet etc. Ea oferã posibilitãþi multiple de
practicare a sportului, de recreere activã pentru studenþii
Universitãþii Spiru Haret, pentru cadrele didactice,
gãzduieºte competiþii sportive ºi vine în sprijinul nemijlocit al
procesului didactic al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
din structura Universitãþii.
Fundaþia România de Mâine are, în structura sa, ºi o
unitate aparþinând învãþãmântului preuniversitar:
LICEUL COZIA , cu profil matematicãinformaticã, la Râmnicu-Vâlcea. Atractiv, beneficiind de
competenþa ºi profesionalismul unor cadre didactice
recunoscute, liceul asigurã, pentru elevii sãi, o pregãtire
modernã, oferind cele mai bune condiþii de studiu.
Reþeaua instituþionalã a Fundaþiei România de Mâine este
completatã de propriul CENTRU DE PROIECTARE
ºi de propria ANTREPRIZÃ DE CONSTRUCÞIE.
Ele asigurã, prin personalul de care dispun, necesitãþile Fundaþiei, în
domeniile specifice.

(Continuare în pag. 8)
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FUNDAÞIA România de Mâine, UNIVERSITATEA Spiru Haret

Patrimoniul propriu

Peste 1.500 miliarde lei. 21 clãdiri,
din care 15 pentru desfãºurarea procesului de învãþãmânt
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii

Constanþa

Sediul central
al Fundaþiei
România de Mâine
ºi al Universitãþii
Spiru Haret
ÎN PROPRIETATE
(Str. Ion Ghica nr. 13,
Bucureºti)
În acest edificiu funcþioneazã:
 Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine;
 Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã;
 Facultatea de
Matematicã-Informaticã;
 Facultatea de Arhitecturã;
 Facultatea de Istorie;
 Facultatea de Teatru

Râmnicu-Vâlcea

Braºov

Câmpulung-Muscel

Edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã: Facultatea
de Drept ºi Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene.
(Clãdire în proprietate).

Sediul situat în Splaiul Independenþei nr.313, în care funcþioneazã:
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Facultatea de
Filosofie-Jurnalism. (Clãdire în proprietate).

Craiova

Edificiul din B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã
Facultatea de Sociologie-Psihologie.(Clãdire în proprietate).
Constanþa: Edificiul din Str. Unirii nr. 32-34, în care funcþioneazã
facultãþile din Constanþa ale Universitãþii Spiru Haret. (Clãdire în proprietate).

Edificiul din B-dul Energeticienilor nr. 9-11, în care funcþioneazã
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport. (Clãdire în proprietate).
Câmpulung-Muscel: Sediul Facultãþii de Contabilitate ºi
Finanþe, Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223. (Clãdire în
proprietate).

Râmnicu-Vâlcea: Edificiul din B-dul General Praporgescu nr. 46, în
care funcþioneazã facultãþile din Râmnicu-Vâlcea ale Universitãþii Spiru
Haret. (Clãdire în proprietate).

Craiova: Sediul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe din Craiova,
Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis. (Clãdire în proprietate).

Braºov: Edificiul din Str. Turnului nr. 5, în care funcþioneazã facultãþile
din Braºov ale Universitãþii Spiru Haret. (Clãdire în proprietate).

Blaj: Campusul din Blaj al Universitãþii Spiru Haret, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 80. (Clãdire în proprietate).

Blaj
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Forumul Dezvoltãrii Durabile
România - Orizont 2020
Mesajul Preºedintelui României
Ion ILIESCU
(Continuare din pag. 1)
Aºa cum rolul ºi funcþiile statului nu
sunt în mãsurã singure sã asigure o
dezvoltare sustenabilã, datoritã limitelor
cunoscute ale statului, tot la fel nici
bizuirea exclusivã pe forþele pieþei  care
nici acestea nu sunt un panaceu  nu poate
reprezenta o soluþie a dezvoltãrii durabile
pentru toþi. Faptul cã mediul natural
reprezintã prin excelenþã un bun public, în
cadrul cãruia se desfãºoarã procesele de
piaþã, în întreaga lor amploare ºi
diversitate, obligã în mod obiectiv la
consolidarea unui parteneriat public-privat
funcþional. Aºadar, din mai multe puncte
de vedere, statul ºi piaþa sunt factori de
influenþã complementari ºi nu opuºi.
De aceea, consider cã virtuþile ºi
punctele slabe, atât ale pieþei, cât ºi ale
statului, trrebuie sã fie permanent în atenþie
atunci când elaborãm ºi punem în operã
strategii ºi politici de dezvoltare durabilã.
Este de datoria instituþiilor statului, dar
ºi a agenþilor privaþi ai societãþii civile sã
aplice consecvent politicile ºi
reglementãrile de mediu, la nivel sectorial,
naþional ºi internaþional, astfel încât sã
creascã importanþa mãsurilor de prevenire
a poluãrii, în paralel cu cele de reducere a
acesteia.
Obiectiv primordial al României pentru
perioada actualã ºi în perspectivã,
integrarea în Uniunea Europeanã nu poate
fi realizatã fãrã eforturi susþinute pentru
reducerea decalajelor care ne separã de
þãrile comunitare ºi îndeplinirea anumitor
criterii ºi standarde economice ºi sociale.
Preluarea acquis-ului comunitar de mediu
este, de exemplu, un element cheie al
negocierilor cu Uniunea Europeanã, având
în vedere atât dimensiunea sa socialeconomicã ºi tehnologicã, precum ºi
efortul financiar din partea þãrii noastre.
O importanþã majorã în asigurarea
unitãþii componentelor economicã, socialã
ºi de mediu o are elaborarea unui sistem
integrat de indicatori ai dezvoltãrii durabile
a României, cu ajutorul cãrora sã putem

realiza analize-diagnostic solide ºi stabili
þinte-obiectiv ale sustenabilitãþii creºterii.
Atât pentru România, dar ºi pentru alte
þãri, integrarea sistemului politicilor de
mediu în strategiile ºi programele de
dezvoltare economicã ºi socialã rãmâne un
domeniu asupra cãruia trebuie sã ne
concentrãm mai mult. În acest sens,
aspectele legate de buna guvernare ºi
cooperare instituþionalã, educaþie,
mentalitãþi ºi comportamente pro
dezvoltare durabilã capãtã o importanþã
deosebitã.
Aplicarea practicã a principiului
poluatorul plãteºte, al eco-eficienþei, al
prevenirii ºi combaterii poluãrii, trebuie sã
oblige pe fiecare dintre noi sã gândim ºi
sã acþionãm prin prisma dezvoltãrii umane
sustenabile, ca ºi a coeziunii economicosociale.
Cerinþa asigurãrii dezvoltãrii durabile
pentru toþi, fie cã aceasta se referã la nivel
local, naþional sau internaþional, este
potenþatã de principiul economiei digitale
sau al noii economii, potrivit cãruia cu cât
mai multe persoane participã la o economie
informatizatã, cu atât posibilitãþile de
creºtere a eficienþei sunt mai mari. Este
vorba de un nou potenþial de coparticipare
democraticã pe care îl putem pune în
valoare promovând dezvoltarea unei
societãþi bazate pe cunoºtinþe ºtiinþifice ºi
eco-eficienþã.
Doresc sã închei, urând succes
Forumului Dezvoltãrii Durabile România
 Orizont 2020.
Îmi exprim speranþa cã proiectele
dumneavoastrã îºi vor atinge obiectivele
propuse, contribuind astfel la þelul nostru
comun, dezvoltarea economicã ºi socialã
a þãrii noastre, bunãstarea ºi prosperitatea
cetãþenilor României, printr-o mai bunã
valorificare a resurselor materiale ºi
spirituale naþionale ºi punerea lor în
circuitul internaþional de valori, þinând
seama de oportunitãþile globalizãrii.
Vã mulþumesc.

Agenþia spaþialã românã
 promotor
al dezvoltãrii durabile
Agenþia Spaþialã Românã

Preºedinte, dr.ing. cosmonaut Dumitru-Dorin PRUNARIU
Dupã evenimentele din decembrie 1989,
care au deschis drumul României spre
democraþie ºi economia de piaþã, un grup de
cercetãtori ºi experþi în domeniul cosmic a
înþeles importanþa implicãrii þãrii noastre la
nivel guvernamental în cercetarea spaþialã, în
promovarea ºi dezvoltarea tot mai
numeroaselor aplicaþii generate de acest
domeniu ºi importanþa acestora în promovarea
intereselor ºtiinþifice ºi economice româneºti
la nivel regional ºi global. De asemenea,
istoria de peste 25 de ani la acea datã a
cercetãrilor spaþiale româneºti, cât ºi
experienþa acumulatã de numeroºi oameni de
ºtiinþã ºi instituþii de cercetare, au generat
necesitatea continuãrii acestor activitãþi
specifice într-un cadru nou de organizare.
Demersurile acelui grup de iniþiativã,
susþinute de factorii de decizie pe linie de
cercetare ºtiinþificã din acea vreme, au dus la
crearea în 1991, prin Hotãrâre de Guvern, a
Agenþiei Spaþiale Române (ASR), ca instituþie
bugetarã în subordinea Departamentului
pentru ªtiinþã din cadrul Ministerului
Învãþãmântului ºi ªtiinþei de atunci, instituþie
care sã coordoneze la nivel naþional
activitãþile din domeniul spaþial ºi sã
reprezinte România în cadrul instituþiilor
internaþionale din domeniu.
Din ampla prezentare a ASR, trimisã
revistei Opinia naþionalã, reproducem
urmãtoarele pasaje:
(...) Agenþia Spaþialã Românã înfiinþatã în
1991, adaptându-se noilor forme de organizare
instituþionalã generate de transformãrile
continue din noua societate româneascã, a fost
reorganizatã în 1995 prin Hotãrârea Guvernului
nr. 923 ca instituþie publicã finanþatã integral
extrabugetar în sistemul Ministerului ªtiinþei
ºi Tehnologiei (în prezent Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii). Conform acestei forme de
organizare, principalele atribuþii ale Agenþiei
Spaþiale Române sunt:
 promovarea condiþiilor favorabile
desfãºurãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare
în domeniul spaþial;
 iniþierea ºi coordonarea cercetãrii de
bazã ºi aplicative în domeniul spaþial ºi
aplicaþiile în activitãþi economice din
telecomunicaþii, medicinã, agriculturã,
silviculturã, protecþia mediului, geologie,
meteorologie etc.;
 asigurarea prezenþei active a României
la acþiuni internaþionale care conduc la
progrese în domeniul spaþial ºi la utilizarea
în scopuri paºnice a spaþiului cosmic;

 reprezentarea, pe bazã de mandat, a
Guvernului în relaþiile care decurg din
acordurile încheiate de România cu parteneri
strãini în probleme spaþiale. (...)
Dintre manifestãrile importante
organizate ºi documentele de cooperare
internaþionalã încheiate de Agenþia Spaþialã
Românã menþionãm câteva:
 Acordul dintre Guvernul României ºi
Agenþia Spaþialã Europeanã (ESA) privind
cooperarea în explorarea ºi utilizarea paºnicã
a spaþiului cosmic, încheiat în 1992 ºi ratificat
prin Legea 40/1993;
 Reintegrarea României în COSPAR 
Comitetul pentru Cercetarea Spaþiului
Cosmic (1994);
 Înfiinþarea Reþelei regionale pentru
cercetare ºi educaþie în ºtiinþã ºi tehnologii
spaþiale, în coordonarea ONU, la care pe lângã
România au aderat Bulgaria, Grecia, Polonia,
Slovacia, Turcia ºi Ungaria (1997);
 Încheierea de acorduri bilaterale privind
cooperarea spaþialã cu Ungaria, Bulgaria,
Italia (1996-1998);
 Primirea Agenþiei Spaþiale Române în
Forumul Agenþiilor Spaþiale, instituþie
internaþionalã din care fac parte peste 40 de
agenþii spaþiale din întreaga lume (1997);
 Inaugurarea în 1998 a staþiei de recepþie
a datelor de la sateliþi americani gestionaþi de
NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration);
 Inaugurarea în 1998 a primului site de
telemedicinã în cadrul spitalului Babeº din
Bucureºti, realizat împreunã cu Agenþia
Spaþialã Italianã. Echipamentele terestre ºi
comunicaþiile prin satelit care leagã acest
spital cu unul similar din Roma asigurã
efectuarea în timp real, de la distanþã, de
consultaþii de specialitate, schimburi de date
privind cazuistica existentã în fiecare din cele
douã spitale, organizarea de schimburi de
experienþã între specialiºti;
 Organizarea la Bucureºti a Conferinþei
Regionale pentru Europa de Est, pregãtitoare
pentru Conferinþa mondialã UNISPACE III,
împreunã cu ONU ºi Agenþia Spaþialã
Europeanã (ianuarie 1999). La manifestare au
participat mai mult de 100 de delegaþi din 21
de þãri ºi 8 organizaþii internaþionale. Cu aceastã
ocazie þãrile din Europa de Est s-au întâlnit în
mod oficial pentru prima datã dupã încetarea
Rãzboiului Rece. Ca urmare a dezbaterilor ºi a
lucrãrilor prezentate, au rezultat recomandãri
în vederea sporirii eforturilor fãcute pentru
cercetarea din domeniul ºtiinþelor ºi aplicaþiilor

spaþiale prin diversificarea cooperãrii la nivel
regional. Un punct important l-a constituit
sublinierea necesitãþii dezvoltãrii instituþionale
cu ajutorul tehnologiilor spaþiale, incluzând
printre acestea ºi dezvoltarea resurselor umane;
 Participarea României la Conferinþa
Mondialã UNISPACE III, organizatã de ONU
la Viena ºi prima participare româneascã, cu
aceastã ocazie, la o Expoziþie Spaþialã
Mondialã (1999). Preºedintele ASR a fost ales
sã facã parte din grupul de redactare a
Raportului Conferinþei; (...)
 Încheierea în anul 2000, cu ocazia vizitei
oficiale a primului-ministru al României la
Washington, a primei înþelegeri de cooperare
la nivel guvernamental cu NASA 
Administraþia Naþionalã pentru Aeronauticã
ºi Spaþiu a SUA. Cu aceastã ocazie au fost
semnate documentele pentru demararea în
comun a douã proiecte, în domeniul
telemedicinei ºi agriculturii de precizie; (...)
 Încheierea în anul 2000 a Acordului de
cooperare cu CNES  Centrul Naþional pentru
Studii Spaþiale din Franþa. Proiectul ADAM
de optimizare a producþiei agricole cu ajutorul
tehnologiilor spaþiale demarat cu aceastã
ocazie constituie un exemplu de colaborare
eficientã în domeniu; (...).
Obiectivele generale ale programului
naþional AEROSPAÞIAL sunt urmãtoarele:
 Participarea la misiuni spaþiale
internaþionale privind explorarea ºi utilizarea
spaþiului extra-atmosferic;
 Cercetarea ºi obþinerea de modele
teoretice, experimentale ºi computaþionale ale
fenomenelor
specifice
mediului
circumterestru, Sistemului Solar, Universului
ºi a interacþiunilor dintre acestea, pe baza
rezultatelor experimentale ºi observaþionale
ale misiunilor spaþiale;
 Cercetarea comportãrii materialelor ºi
a unor sisteme biologice în condiþii spaþiale
ºi de microgravitaþie;
 Dezvoltarea ºi integrarea sistemelor de
observare a Terrei din satelit, navigaþie,
poziþionare globalã ºi comunicaþii cu aplicaþii
în telemedicinã, agriculturã de precizie,
monitorizarea dezastrelor naturale, sisteme de
informaþie globalã;
 Elaborarea misiunii unui microsatelit
ºtiinþific ºi operaþional;
 Studii privind strategia, managementul
ºi infrastructura spaþiale;
 Cercetarea ºi dezvoltarea de sensori,
sisteme ºi echipamente de bord ºi la sol,
dezvoltarea de aplicaþii derivate ale
rezultatelor spaþiele;
 Metode ºi tehnici avansate de simulare,
comandã ºi control, de proiectare ºi fabricaþie a
aparatelor de zbor aerian, aerospaþial ºi spaþial;
 Aparate de zbor fãrã pilot;
 Tehnologii, sisteme, instrumente ºi
echipamente aerospaþiale ºi spaþiale;
 Dezvoltarea ºi diversificarea produselor
ºi aplicaþiilor tehnologiilor spaþiale,
aerospaþieale ºi aeronautice;
 Activitãþi specifice în baza acordurilor
încheiate la nivel guvernamental cu Agenþia
Spaþialã Europeanã, NASA ºi alte organisme
interguvernamentale ºi internaþionale în
domeniu. (...)
Datele de sintezã din luna decembrie 2002
privind derularea programului naþional
AEROSPAÞIAL relevã un numãr de 54 de
proiecte în derulare, cu o finanþare totalã pe
perioada 2001-2005 de 210 miliarde lei, din
care 71% de la buget ºi 29% din cofinanþare.
Numãrul instituþiilor participante la program
este de 53, din care 6 instituþii publice, 9
institute naþionale, 10 universitãþi, 5 institute
ale Academiei, o organizaþie negurvernamentalã, 18 societãþi pe acþiuni, centre ºi
societãþi naþionale, 3 societãþi cu rãspundere
limitatã. Numãrul de personal cu normã
întreagã implicat în proiecte este de peste 460.
Principalele caracteristici ale programului
naþional AEROSPAÞIAL, care corespund întru
totul cerinþelor unui management eficient
adaptat condiþiilor actuale, cât ºi integrãrii
României în structurile europene ºi euroatlantice
sunt
reprezentate
de:
multidisciplinaritate ºi colaborare între
organizaþii, cooperare internaþionalã dezvoltatã,
acces ºi utilizare a tehnologiilor înalte la zi,
cofinanþare ºi suport consistente din partea
organizaþiilor publice ºi private implicate,
rezultate clasificabile în topul internaþional,
utilizare foarte eficientã a fondurilor publice.
De asemenea, prin programul naþional
AEROSPAÞIAL se creeazã centre de
excelenþã, se fundamenteazã integrarea
României în Agenþia Spaþialã Europeanã, se
participã la programele europene GALILEO
de poziþionare ºi navigaþie globalã ºi GMES
 Monitorizarea Globalã pentru Mediu ºi
Securitate, cât ºi la Programul Cadru 6 al
Comisiei Europene  direcþia prioritarã 1.1.4.
Aeronauticã ºi Spaþiu. (...)
Agenþia Spaþialã Românã este puternic
implicatã în procesul de dezvoltare durabilã
ºi de securitate globalã. Acest lucru este
relevat cu preponderenþã prin susþinerea de
proiecte ºi programe pe termen mediu ºi lung,
atât în domeniul ºtiinþei, cât ºi în cel al
aplicaþiilor spaþiale, în domenii ca agricultura,
medicina, infrastructura informaþionalã,
proiecte ce se realizeazã printr-o largã
cooperare internã ºi internaþionalã. ASR este
implicatã în activitãþi internaþionale privind
aplicaþii ale tehnicilor ºi conceptelor spaþiale
în securitatea globalã. Reprezentanþi ai ASR
participã curent la sesiunile Comitetului
Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru
Utilizarea în Scopuri Paºnice a Spaþiului
Extra-atmosferic, la implementarea
Programului Naþiunilor Unite pentru Aplicaþii
Spaþiale, la manifestãri NATO ºi EURISY, la
grupurile de lucru ale Comisiei Europene. Prin
activitãþile desfãºurate, alãturi de alte instituþii
oficiale, Agenþia Spaþialã Românã contribuie
în mod direct la prezenþa activã ºi competentã
a României la eforturile mondiale privind
dezvoltarea durabilã ºi securitatea
cetãþeanului. (text prescurtat)

Strategia dezvoltãrii durabile,
principiu dominant
al managementului raþional
al resurselor
Petru LIFICIU
Ministrul Apelor ºi Protecþiei Mediului
Conceptul dezvoltãrii durabile
reprezintã necesitatea reconcilierii între
douã componente existenþiale: aspiraþia
legitimã pentru o viaþã mai bunã ºi
managementul eficient al resurselor
naturale pentru a pãstra aceastã zestre în
beneficiul generaþiilor viitoare, respectând
cele trei dimensiuni ale dezvoltãrii durabile
 economic, ecologic ºi social.
Ne-am asumat responsabilitatea
promovãrii acestor principii prin Strategia
Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã.
Obiectivul fundamental al acestui
document, elaborat de un grup de lucru în
care au fost reprezentate toate eºaloanele
societãþii, este de a mãri standardul de viaþã
ºi prosperitatea pentru fiecare cetãþean în
parte ºi pentru întreaga societate la nivel
naþional în condiþiile realizãrii unei
dezvoltãri economice în limitele de
durabilitate determinate de capitalul natural.
Suntem conºtienþi cã atingerea
dezvoltãrii durabile depinde, în primul
rând, de politicile ºi orientãrile promovate
în fiecare þarã pentru eradicarea sãrãciei,
schimbarea modelelor de consum ºi
producþie nedurabile ºi managementul
raþional al resurselor naturale, utilizate ca
bazã a dezvoltãrii economice ºi sociale.
Conform prevederilor documentelor
Summit-ului de la Johannesburg, pentru
atingerea unei dezvoltãri durabile globale
sunt
indispensabile
schimbãri
fundamentale în modul societãþii de a
produce ºi a consuma. De aceea, pentru a
fi în concordanþã cu prevederile acestui
Plan ºi a parteneriatelor la care ne-am
alãturat, intenþionãm ca în perioada imediat
urmãtoare sã demarãm procedura de
reactualizare a Planului de Implementare
a Strategiei Naþionale pentru Dezvoltare
Durabilã a României.
Planul de Implementare detaliazã un
numãr de areale specifice, în care este
necesarã adoptarea de iniþiative la nivel
naþional ºi regional, în urmãtorii 10 ani.
Þinând cont de impactul global pe care îl
au activitãþile de protecþie a mediului,
autoritãþile române au acþionat pentru întãrirea
cadrului legislativ, armonizat cu Acquis-ul
Comunitar, luând în considerare ºi condiþiile
naturale ºi economico-sociale ale þãrii noastre.
Este semnificativ faptul cã, în ultimii
ani, s-au semnat ºi ratificat 20 de convenþii
internaþionale ºi protocoale ale acestora,
care prevãd protecþia ºi conservarea naturii,
managementul apelor, managementul
deºeurilor ºi calitatea aerului.
Acþionãm
pentru
implicarea
comunitãþilor locale, a agenþilor economici
ºi a societãþii civile în elaborarea Agendei
21 Locale ºi pentru promovarea proiectelor
prioritare ale fiecãrei localitãþi, pentru a
asigura dezvoltarea durabilã la nivel local.
Agenda 21 Localã a fost elaboratã cu
succes printr-un proiect pilot care a fost
dezvoltat în 9 municipii. Pentru urmãtorii
5 ani, se are în vedere extinderea Agendei
21 Locale în 50 de municipii.
O condiþie esenþialã pentru a promova
dezvoltarea durabilã multidimensionalã în
actualele circumstanþe din România ºi a
spori contribuþia þãrii la extinderea
cooperãrii regionale, o constituie realizarea

unui tip nou de creºtere economicã  o
creºtere inovativã, regenerativã ºi
protectoare atât pentru mediu, cât ºi pentru
individ, însoþitã de dezvoltarea schimburilor
comerciale, a cooperãrii economice ºi a
transferului de tehnologii curate.
Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului acordã o atenþie majorã integrãrii
organice a componentei mediului în
procesul deciziei politice la toate
nivelurile, în scopul îmbunãtãþirii
dezvoltãrii economice ºi sociale, în
gestionarea resurselor naturale ºi în
asigurarea dezvoltãrii umane.
Totodatã, în era globalizãrii economiei
mondiale, în condiþii în care protecþia
mediului a devenit o problemã esenþialã,
în care deteriorarea sau ameliorarea lui au
implicaþii asupra dezvoltãrii, ar fi greºit sã
se creadã cã rãspunsurile ºi soluþiile la
sfidãrile contemporane ale mediului ºi ale
dezvoltãrii pot fi gãsite exclusiv pe baze
naþionale ºi în cadrul naþional.
Unei asemenea cerinþe îi corespund
proiectele lansate în cadrul Programului
ISPA-Mediu pentru România, în care þara
noastrã deþine poziþia de lider printre þãrile
candidate la aderarea la Uniunea
Europeanã. Un exemplu în acest sens îl
constituie susþinerea acordatã elaborãrii în
cadrul Programului ISPA-mediu a
studiului privind Managementul integrat
al deºeurilor în municipiile Galaþi ºi
Brãila. Prin relaþiile interguvernamentale
statornice stabilite, acest lucru a fost
posibile datoritã finanþãrii acordate de
Guvernul Spaniei.
Se cer acum, eforturi sporite din partea
tuturor factorilor: minister, inspectorate
teritoriale de mediu ºi autoritãþi locale, în
spiritul solidaritãþii regionale ºi al
responsabilitãþii
comune
pentru
intensificarea aplicãrii tuturor prevederilor
reglementãrilor de mediu, pentru
prevenirea ºi reducerea poluãrii,
conservarea diversitãþii biologice, precum
ºi accelerarea punerii lor în practicã.
O preocupare prioritarã a momentului
actual o constituie concretizarea
cooperãrilor noastre în noi proiecte, în care
sã se colecteze, spre binele comun,
fondurile, experienþa valoroasã, realizãrile
cele mai bune ºi spiritul inovator, rezultând
edificii de anvergurã în domeniul proiecþiei
mediului ºi dezvoltãrii durabile a
României.
Pentru accelerarea acestor procese,
avem nevoie sã valorificãm mai bine
practicile, tradiþiile ºi realizãrile cercetãrii
ºtiinþifice proprii, care ajutã la dezvoltarea
durabilã a resurselor naturale. Suntem
siguri cã promovarea cooperãrii în
problemele mediului ºi dezvoltãrii durabile
poate constitui un factor de stabilitate, o
contribuþie la instaurarea unui climat de
pace ºi înþelegere internaþionalã.
În încheiere, doresc sã-mi exprim
încrederea cã lucrãrile FORUMULUI
DEZVOLTÃRII DURABILE, RomâniaOrizont 2020, vor aduce o contribuþie
valoroasã la buna conlucrare dintre toate
eºaloanele societãþii noastre, pentru o mai
bunã gestionare a pãrþii din mediul planetei
în care trãieºte poporul român.

Rolul istoric
ºi de perspectivã al justiþiei
Conf. univ. dr. Tãnase JOIÞA
Procuror general al României
(...) Dupã decembrie 1989, alãturi de
doctrinarii dreptului, ºi noi, cei chemaþi sãl aplicãm, ne-am preocupat permanent sã
identificãm formele ºi modalitãþile cele
mai adecvate pentru a repune justiþia în
locul sãu firesc pe care trebuie sã-l ocupe
într-o societate modernã ºi pentru a putea
constitui pilonul de bazã în apãrarea ordinii
de drept, a drepturilor ºi libertãþilor
individuale, cât ºi a intereselor generale.
Procesul de reformare a justiþiei nu este
însã simplu, ci deosebit de complex ºi
anevoios. El presupune timp ºi preocupare atât
pe plan legislativ, organizatoric, dar ºi pentru
formarea sau schimbarea de mentalitãþi.
Reforma instituþionalã profundã a
justiþiei române solicitã energiile conjugate
ale magistraþilor, dar ºi ale tuturor
celorlalte autoritãþi ale statului. O
contribuþie semnificativã trebuie sã aibã
însã ºi toate celelalte forþe sociale, în
special societatea civilã, mass-media ºi nu
în ultimul rând organisme, aºa cum este ºi
acest înalt ºi prestigios Forum.

Armonizarea legislaþiei noastre cu cea
europeanã, proces aflat în derulare, nu
constituie un scop în sine, ci un mijloc prin
care modificãrile legislative vor asigura,
pe de o parte, funcþionarea eficientã a
justiþiei în ansamblul sãu ºi a fiecãrei
componente, iar, pe de altã parte, va
asigura integrarea României printr-un
proces dinamic, eficient ºi armonios întro Europã unitã, puternicã ºi dezvoltatã.
Preocupãrile constante în acest sens sau materializat prin adoptarea mai multor
acte normative, care au eficientizat ºi
activitatea justiþiei în general ºi a
Ministerului Public, în special.
Lupta împotriva corupþiei, care este dusã
de toate organele Statului, cu atribuþii în
aceastã sferã, a devenit, în aceastã
perioadã, obiectiv de interes naþional. A fost
înfiinþat Parchetul Naþional Anticorupþie, în
baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
43/2002, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 503/2002. Aceastã nouã instituþie, parte
componentã a Ministerului Public, are la

dispoziþie metode ºi instrumente de
investigare care pot permite descoperirea la
timp a faptelor de corupþie ºi tragerea la
rãspundere a celor vinovaþi.
Pentru prima datã în istoria postdecembristã a dreptului penal substanþial
ºi procesual românesc, cercetarea penalã
se efectueazã într-o echipã formatã din
poliþiºti, specialiºti, experþi din diferite
domenii, toþi lucrând sub coordonarea
procurorului, singurul competent sã
efectueze urmãrirea penalã, în acest gen
de fapte penale.
Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate, iar
acest fapt ne îndreptãþeºte sã credem cã
modificarea ºi completarea Codului penal ºi
a Codului de procedurã penalã, în special prin
crearea poliþiei judiciare, care îºi desfãºoarã
activitatea sub conducerea ºi coordonarea
nemijlocitã a procurorului, prin gãsirea unor
noi modalitãþi de individualizare a
pedepselor, mai flexibile ºi eficiente,
redistribuirea atribuþiilor în materia mãsurilor
preventive cãtre judecãtor, redefinirea în
ansamblu ºi pe diferite categorii a
infracþiunilor, vor creºte gradul de
profesionalism ºi de operativitate a justiþiei
penale, chematã sã rãspundã exigenþelor tot
mai mari care-i sunt cerute de societate.
Tot în aceastã perioadã au fost adoptate
acte normative care permit cercetarea, cu
ajutorul metodelor ºi tehnicilor noi de
investigare, a faptelor de criminalitate
organizatã, trafic de persoane, a
infracþiunilor bancare, spãlare a banilor, a
infracþiunilor transnaþionale ºi la fondurile
comunitare, a traficului de droguri.
Pentru a cunoaºte ºi valorifica
experienþa statelor europene, dar ºi pentru
faptul cã integrarea europeanã cuprinde,
în componentele sale importante justiþia,
Ministerul Public a participat activ la
întrunirile, conferinþele, simpozioanele ºi
dezbaterile desfãºurate la nivel european,
în materia dreptului penal...
(...) Din aceastã perspectivã,
Recomandarea 19/2000 a Consiliului
Europei, dezbãtutã cu ocazia Conferinþei
Pan-Europene a Procurorilor Generali,
desfãºuratã în luna mai 2001 la Bucureºti,
dar ºi ulterior, la conferinþele organizate
în alte þãri, a stabilit obiective precise
privind locul ºi rolul Ministerului Public
în sistemul organelor statului.
Tendinþele la nivel european se
îndreaptã spre o mai mare independenþã a
Ministerului Public în raport cu celelalte
componente ale puterii judecãtoreºti ºi faþã
de celelalte puteri ale statului, întãrirea
rolului Consiliului Superior al
Magistraturii, un statut profesional al
magistraþilor care sã le permitã
desfãºurarea în condiþii optime a activitãþii.
În vederea înfãptuirii acestor obiective,
Ministerul Public, neavând iniþiativa
legislativã, a formulat propuneri sau
observaþii pe marginea unor proiecte de
acte normative, care au fost transmise
Ministerului Justiþiei.
Un pas important a fost fãcut prin
adoptarea Legii nr.653/2002, prin care a
fost aprobatã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 20/2002 de modificare a
Legii nr. 92/1992 de organizare
judecãtoreascã, republicatã, asigurându-se
un nou cadru, democratic ºi reprezentativ,
de desemnare a candidaþilor pentru
Consiliul Superior al Magistraturii.
Suntem convinºi cã recentele propuneri
formulate de Comisia parlamentarã,
constituitã în vederea revizuirii
Constituþiei cu privire la creºterea ºi
întãrirea rolului Ministerului Public ºi a
independenþei sale în sistemul autoritãþii
judecãtoreºti, sunt în mãsurã sã asigure
utilizarea cu eficienþã sporitã a capacitãþii
profesionale a procurorilor, concomitent
cu lãrgirea mijloacelor ºi metodelor puse
la dispoziþia magistraþilor competenþi sã
efectueze urmãrirea penalã.
De asemenea, întãrirea rolului
Consiliului Superior al Magistraturii în
formarea, numirea ºi promovarea
magistraþilor va asigura o mai mare
independenþã a justiþiei ºi un regim juridic
unitar pentru toþi magistraþii.
Aceste modificãri legislative, ca ºi
preocuparea permanentã pentru formarea
unor magistraþi oneºti, cu o pregãtire
profesionalã ireproºabilã, sunt obiective
a cãror realizare ne va asigura, din
punctul de vedere al justiþiei, locul între
þãrile cu democraþie avansatã din Europa
ºi, deci, în Uniunea Europeanã, cu mult
înainte de perspectiva în care Forumul
dezvoltãrii durabile îºi desfãºoarã
activitatea...
(...) Pentru a se constitui în aceastã forþã
motrice, justiþia în ansamblu ºi fiecare
membru al sãu, vor trebui sã se preocupe
permanent pentru ridicarea standardului de
pregãtire profesionalã, sã demonstreze
înaltã probitate ºi dãruire, sã asigure
înfãptuirea corectã ºi cu celeritate a actului
de justiþie. Numai astfel, autoritatea
judecãtoreascã, cu un prestigiu recunoscut
ºi respectat de întreaga societate, va putea
influenþa pozitiv procesul de asanare
moralã a societãþii ºi de dezvoltare
economicã socialã a României.(text
prescurtat)
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Iniþiativele Programului
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare
în domeniul dezvoltãrii durabile
Soknan Han JUNG
Reprezentant Rezident PNUD
Rezident Coordonator ONU
Dezvoltarea durabilã reprezintã una dintre
preocupãrile esenþiale ale Programului Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD). La Summit-ul
Pãmântului, care a avut loc acum 10 ani la Rio de
Janeiro, PNUD, în calitatea sa de reþea globalã a
dezvoltãrii a fost investit cu rolul de conducãtor
pentru întãrirea capacitãþilor în þãrile în curs de
dezvoltare. PNUD militeazã pentru
managementul integrat în cadrul guvernãrii
economice ºi pentru componentele sociale ºi de
mediu ale dezvoltãrii.
Ca urmare a ratificãrii de cãtre România a
documentelor de la Rio în 1992, PNUD a sprijinit
Guvernul României în elaborarea Raportului Rio
+ 5 ºi a înfiinþat Centrul Naþional de Dezvoltare
Durabilã, în martie 1997, marcând astfel începutul
lansãrii Programului Agenda Localã 21 în
România. Centrul este recunoscut de guvern
drept unica agenþie care se ocupã cu probleme de
dezvoltare durabilã.
Strategia Naþionalã pentru Dezvoltarea
Durabilã a fost elaboratã sub egida PNUD, printrun proces complex de participare ºi este o strategie
pe termen lung pentru România. Aceasta s-a
bucurat de o largã susþinere în întreaga societate
ºi a fost adoptatã de guvern în iulie 1999.
Agenda Localã 21
În ianuarie 2000, PNUD a intrat într-o nouã
fazã a proiectului Agenda Localã 21 în
România. În prezent, acesta este implementat în
9 oraºe pilot (Giurgiu, Ploieºti, Galaþi, Iaºi,
Miercurea Ciuc, Tg. Mureº, Baia Mare, Oradea,
Râmnicu Vâlcea) cu perspective de extindere ale
proiectului la încã 40 de oraºe. Agenda Localã
21 este un proces complex care creeazã legãturi
descentralizate între tendinþele naþionale ºi
necesitãþile locale, implicând autoritãþile locale,
sectorul privat ºi organizaþiile societãþii civile în
dezvoltarea strategiilor locale ºi planurilor de
acþiune.
Un vast proces consultativ a fost
instituþionalizat în fiecare oraº pilot ºi au fost
stabilite legãturi susþinute cu reþele internaþionale
ale dezvoltãrii durabile. Impactul pozitiv al
proiectului este ºi rezultatul unui parteneriat
complex, care însumeazã eforturile PNUD,
Programului Capacitatea 21, Programului
Naþiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), ale
Departamentului Britanic pentru Dezvoltare
Internaþionalã (DFID), ale Agenþiei Candiane
pentru Dezvoltare Internaþionalã (CIDA) ºi ale
Consiliului Pãmântului în vederea realizãrii
obiectivelor dezvoltãrii durabile în România.
La primul Forum naþional al dezvoltãrii
durabile locale, care a avut loc în 10-12 aprilie
2002, sub patronajul Preºedintelui României, au
participat toate cele 98 de primãrii din þarã.
Aceasta a demonstrat cã proiectul Agenda Localã
21 este o iniþiativã de mare succes în privinþa
promovãrii planurilor locale de dezvoltare.
Concluziile ºi recomandãrile Forumului au fost
ca Agenda Localã 21 sã se extindã atât la nivel
municipal, cât ºi judeþean cu includerea a încã 10
oraºe pânã la sfârºitul acestui an: Arad, Câmpina,
Mediaº, Piteºti, Sibiu, Slatina, Târgoviºte, TârguJiu, Vatra Dornei.
Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul
Apelor ºi Mediului, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþelor, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, precum ºi Federaþia
Românã a Autoritãþilor Locale, au venit în
sprijinul PNUD, pentru a-ºi uni eforturile în
vederea extinderii Agendei Locale 21.
Municipalitãþile ºi consiliile judeþene vor fi, de
asemenea, implicate în procesul de implementare.
În ceea ce priveºte cooperarea regionalã, a
fost formulat un plan regional de acþiune pentru
Summit-ul de la Johannesburg ºi, de asemenea,
la Conferinþa Regionalã Rio+10, organizatã de
Guvernul României, în iunie 2001, cu sprijinul
PNUD, s-au formulat recomandãri pentru þãrile
Europei Centrale ºi de Est. Împreunã cu
Ministerul Mediului, PNUD îºi va coordona
eforturile de implementare a rezoluþiilor adoptate
la Summit-ul Mondial al Dezvoltãrii Durabile.
Dezvoltarea durabilã în mediul rural
PNUD promoveazã dezvoltarea socialeconomicã în zonele rurale, prin înfiinþarea ºi
acordarea de asistenþã unor mici unitãþi de
producþie alimentarã pânã când acestea devin
productive ºi independente. Prin acest proiect, se
dezvoltã capacitatea femeilor din mediul rural de
a conduce o afacere de succes ºi se urmãreºte
conºtientizarea unor posibile strategii de
dezvoltare în zonele rurale, la nivelul autoritãþilor
locale ºi naþionale, ale ONG-urilor ºi al
comunitãþii donorilor.
Pentru alegerea ºi sprijinirea comunitãþilor
rurale în cadrul unor unitãþi demonstrative pilot,
s-a înfiinþat un mecanism de selecþie eficient ºi
accesibil care asigurã o largã participare.
Activitãþile de procesare alimentarã sunt
identificate în urma unor studii de piaþã, iar
femeile care urmeazã sã lucreze în aceste unitãþi
sunt instruite atât în domeniul activitãþii
respective, cât ºi în domeniul afacerilor, în general.
Aceste unitãþi stimuleazã un cadru propice

comerþului ºi activitatea lor este coordonatã la
început printr-o supraveghere constantã,
instrucþiuni ºi asistenþã tehnicã necesare în fazele
iniþiale. O datã ce aceste unitãþi devin
independente, se creeazã ºi organizaþii de femei
capabile sã conducã unitãþile demonstrative pilot
ºi activitãþile acestora.
Douã astfel de unitãþi sunt deja de sine
stãtãtoare ºi reprezintã o sursã importantã de venit
pentru familiile din comunitatea respectivã. O
unitate de procesare a legumelor se aflã la Sãgeata,
în judeþul Buzãu, iar o unitate de produse lactate
funcþioneazã la Negreºti, în judeþul Vaslui. Alte
douã unitãþi vor deveni operaþionale pânã la
jumãtatea anului 2003, cu sprijin financiar din
partea Guvernului japonez. Acestea vor fi o
brutãrie la Comana, în judeþul Giurgiu ºi o unitate
de ambalare a alimentelor în Cuza Vodã, judeþul
Cãlãraºi.
Într-un parteneriat care va reuni Fondul
Naþiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM),
Fondul Japonez de Dezvoltare pentru Femei,
Fondul Român de Dezvoltare Socialã, Ministerul
Agriculturii ºi autoritãþile locale, PNUD a iniþiat
crearea unui model care faciliteazã promovarea
în afaceri a femeii din mediul rural, incluzând
componenta de gen în activitãþile de dezvoltare,
ºi care poate fi replicat ºi în alte zone ale þãrii.
Proiectul are ca rezultat crearea unor locuri
de muncã într-un mod descentralizat ºi
participativ, precum ºi dezvoltarea capacitãþii
tehnologice locale.
Noi iniþiative
Iniþiativele de viitor ale PNUD au în vedere
intervenþii pentru integrarea socialã a tineretului.
Proiectul O Românie frumoasã are ca scop
reducerea ºomajului în mediul urban, ºomaj care
afecteazã în primul rând tinerii ajunºi la majorat,
care provin din centrele de plasament. Acestor
categorii sociale li se vor oferi cursuri de pregãtire
profesionalã în construcþii, precum ºi locuri de
muncã ce se vor crea ca urmare a revitalizãrii
urbanistice din oraºele selectate.
Pe lângã revitalizarea centrelor istorice din
aceste oraºe, componenta urbanã a proiectului va
contribui ºi la impulsionarea mediului de afaceri
local. De asemenea, proiectul va juca un rol
important în creºterea investiþiilor în domeniul
turismului în oraºele selecþionate ºi va contribui
la promovarea unor proiecte de dezvoltare
turisticã prin sprijinirea comunitãþilor locale ºi a
investitorilor particulari.
Proiectul O Românie frumoasã va elabora
planuri de revitalizare urbanã în vederea stopãrii
a douã fenomene îngemãnate: decãderea fizicã
ºi dezintegrarea socio-economicã a patrimoniului
cultural urban, patrimoniu care ar trebui sã
reprezinte atracþia principalã pentru promovarea
turismului în România. Componenta de
revitalizare urbanã a proiectului va contribui la
generarea dezvoltãrii durabile în mai multe
municipalitãþi.
O altã iniþiativã de viitor ar fi înfiinþarea unui
sistem de protecþie socialã prin crearea unor centre
de integrare pentru tineri din categoriile
defavorizate, vizând cu precãdere tinerii ajunºi
la majorat care pãrãsesc centrele de plasament.
Prin acest proiect se va dezvolta capacitatea
autoritãþilor locale ºi centrale de a evalua
prioritãþile acestei categorii defavorizate ºi de a
le rãspunde în mod corespunzãtor.
O reþea naþionalã a unor astfel de centre va fi
stabilitã cu scopul de a oferi consiliere ºi pregãtire
profesionalã tinerilor proveniþi din centre de
plasament. Scopul va fi de a le cultiva abilitãþile
de întreprinzãtori ºi de a stabili un fond de ajutoare
pentru a asigura finanþarea de început a unor
iniþiative de afaceri viitoare. Se preconizeazã ca
50 de mici afaceri sã se dezvolte ºi sã fie conduse
de beneficiarii proiectului.
PNUD include principiile dezvoltãrii durabile
la toate nivelurile activitãþilor pe care le
desfãºoarã. Capacitatea 21, care a constituit
cadrul de bazã al acestui proces complex se va
extinde sub forma noii iniþiative Capacitatea
2015, care va promova implementarea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului la nivel
local.
Capacitatea 2015 va aborda prioritãþile de
dezvoltare ale capacitãþilor locale, în consonanþã
cu politicile ºi procesele naþionale economice,
sociale ºi de mediu. De asemenea, va sprijini
comunitãþile locale ºi sectorul privat, precum ºi
autoritãþile locale ºi naþionale sã depãºeascã
stadiul actual al constrângerilor în domeniul
realizãrii unei dezvoltãri durabile la toate
nivelurile. Capacitatea 2015 are ca scop
promovarea parteneriatului local ºi naþional în
sectorul public ºi privat, în rândul grupurilor
importante ale societãþii civile, reprezentând în
cadrul PNUD, una dintre principalele platforme
de implementare ale principiilor dezvoltãrii
durabile. Astfel se vor asigura sinergii puternice
ºi de duratã între iniþiativele de dezvoltare a
capacitãþilor, în special referitor la tratatele
multilaterale de mediu, strategiile de reducere a
sãrãciei ºi politicile de dezvoltare durabilã.

Prioritãþi în dezvoltarea
Municipiului Bucureºti
Cuvântul domnului Gabriel OPREA,
Prefectul Municipiului Bucureºti, rostit cu ocazia prezentãrii oficiale a
Forumului Dezvoltãrii Durabile  România Orizont 200
De-a lungul timpurilor, omul a reuºit sã
evolueze ºi sã prospere prin muncã ºi datoritã
marilor descoperiri ºtiinþifice, de multe ori
acþionând brutal, fãrã sã þinã cont de urmãri.
ªtiinþa, cea care ne-a fãcut capabili sã
descoperim minunile lumii în care trãim, nu
ne-a învãþat ºi cum sã le preþuim. Bunãstarea
ºi dezvoltarea au un preþ pe care noi toþi trebuie
sã-l plãtim, de multe ori acesta depãºind puterea
noastrã de a-i face faþã. E timpul, însã, sã ne
uitãm în jurul nostru, sã spunem cã ne pasã.
În contextul confruntãrii cu deteriorarea
alarmantã a ecosistemelor, la scarã mondialã

se urmãreºte promovarea de noi iniþiative în
domeniul dezvoltãrii durabile, pentru a
construi un viitor prosper ºi sigur pentru
cetãþenii lumii.
Liderii mondiali s-au întrunit în cadrul
mai multor conferinþe ºi summit-uri
mondiale, cele mai reprezentative fiind:
Conferinþa de la Rio de Janerio din 1992,
Summit-ul de la Monterrey din mai 2002
ºi cel din Johannesburg din Africa de Sud
din septembrie 2002, evidenþiindu-se
problemele de actualitate ale dezvoltãrii
durabile, printre cele mai stringente

numãrându-se: sãrãcia, diferenþele
economice ºi sociale accentuate între þãrile
dezvoltate ºi cele slab dezvoltate,
ameliorarea mediului ambiant, îmbunãtãþirea
stãrii de sãnãtate a cetãþenilor, terorismul
internaþional, traficul de droguri, corupþia ºi
altele. S-a stabilit, astfel, cã dezvoltarea
durabilã înseamnã perspectiva pe termen
lung ºi o amplã implicare la toate nivelele în
formularea politicilor, în procesul de luare a
deciziilor ºi în implementarea acestora.
Strategia Uniunii Europene asupra
dezvoltãrii durabile are în vedere 6 obiective
prioritare: Schimbãri climatice ºi utilizarea
resurselor energetice nepoluante; Sãnãtatea
publicã; Managementul resurselor naturale;
Combaterea sãrãciei ºi a excluderii sociale;
Procesele demografice ºi de îmbãtrânire a
populaþiei; Mobilitate, utilizarea terenului ºi
dezvoltare teritorialã.
În acelaºi spirit, la nivelul þãrii noastre, a
avut loc reuniunea la nivel înalt pentru mediu
ºi dezvoltare durabilã în regiunea carpatodanubianã (Bucureºti, 30 aprilie 2001), iar
iniþiativa creãrii Forumului Dezvoltãrii
Durabile  România Orizont 2020 ºi
organizãrii acestei prezentãri oficiale a
Forumului este absolut salutarã.
Referindu-mã acum la Municipiul
Bucureºti, trebuie remarcat faptul cã acesta a
înregistrat în ultimii doi ani o evoluþie economicã
ascendentã mai pronunþatã faþã de media
înregistratã în þarã, dar comparativ cu capitale
din alte þãri candidate la aderare la Uniunea
Europeanã, performanþele noastre sunt încã
modeste. Este nevoie de importante investiþii în
infrastructurã, în resursele umane ºi în tot ce
poate determina creºterea economicã.

Bucureºtiul se înscrie în categoria
marilor aglomerãri urbane, caracterizate
printr-un mediu puternic antropizat, generat
de propriile dezvoltãri ºi care se constituie
în surse de poluare a aerului, apei ºi solului.
Asigurarea condiþiilor optime de viaþã
într-o astfel de concentrare urbanã înseamnã
în primul rând asigurarea, pentru o populaþie
densã, a facilitãþilor legate de desfãºurarea
vieþii de zi cu zi: locuinþe, încãlzire,
rezidenþialã, prepararea apei calde,
prepararea hranei, apa potabilã, evacuarea
deºeurilor, transport, servicii etc.
Apreciez cã prioritãþile la nivelul
municipiului Bucureºti sunt urmãtoarele:
 Dezvoltarea sectorului productiv ºi a
serviciilor
 Dezvoltarea infrastructurii
 Dezvoltarea resurselor umane ºi
îmbunãtãþirea serviciilor sociale
 Protejarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii
mediului înconjurãtor
 Dezvoltarea societãþii informaþionale
Activitatea autoritãþilor administraþiei
publice locale presupune ºi dimensiunea
administrãrii calitãþii mediului înconjurãtor,
deoarece locuitorilor capitalei trebuie sã li
se asigure servicii publice de calitate, dar ºi
factori de mediu corespunzãtori.
Închei exprimnându-mi convingerea cã
realizarea obiectivului de dezvoltare durabilã
a municipiului Bucureºti, în acord cu
prevederile Programului de guvernare în
domeniul Protecþiei mediului înconjurãtor, va
avea ca rezultat îmbunãtãþirea condiþiilor de
mediu, a calitãþii sectorului productiv ºi a
serviciilor, cu efecte benefice asupra
standardelor de viaþã ale locuitorilor capitalei.

Dezvoltarea durabilã, o sarcinã
grea ºi un drum lung
Mesajul adresat Forumului Dezvoltãrii Durabile,
România-Orizont 2020 de cãtre domnul Chen DELAI,
ambasadorul Republicii Populare Chineze în România.
Îmbelºugat este darul fãcut de naturã
omului, dar nu este fãrã de sfârºit. Nu-l
putem descrie ca inepuizabil, sã poþi lua
oricât fãrã sã se sfârºeascã ºi sã poþi folosi
continuu fãrã sã se epuizeze. O datã cu
dezvoltarea continuã a economiei mondiale,
resursele naturale au dispãrut cu o vitezã fãrã
precedent. O altã realitate cu care se
confruntã lumea este faptul cã sãrãcia ºi
inflaþia demograficã au îngrãdit realizarea
obiectivelor apãrãrii mediului înconjurãtor.
Lumea din viitor se caracterizeazã prin
densitatea sporitã a populaþiei ºi cererile
crescânde de cereale, apã potabilã, locuinþe
ºi egalitate economicã. Urmãrind dezvoltarea
în aceste premise, folosirea în mod raþional
a resurselor fãrã vãtãmarea mediului natural,
nu putem sã spunem cã nu este o uriaºã
provocare.
În perioada de 26 august  4 septembrie
2002, a avut loc la Johannesburg, în Africa
de Sud, Summit-ul privind dezvoltarea
durabilã, organizat sub egida ONU. În timpul
lucrãrilor Summit-ului, domnul Zhu Rongji,
Premierul Consiliului de Stat al Republicii
Populare Chineze a expus 5 puncte de vedere
privind promovarea de cãtre Guvernul
Chinei a dezvoltãrii durabile, care sunt
urmãtoarele:
a. Aprofundarea cunoaºterii în ceea ce
priveºte dezvoltarea durabilã, schimbarea
modelului de dezvoltare ºi a celui de gândire;
b. Realizarea dezvoltãrii durabile pe baza
eforturilor comune ale tuturor þãrilor, având
ca scop dezvoltarea comunã, stabilirea
relaþiilor de parteneriat de tip nou, conform
principiilor respectului ºi a avantajului
reciproc ºi egalitãþii;
c. Consolidarea colaborãrii în domeniile
tehnico-ºtiinþifice, promovarea transferului
internaþional de tehnologii;
d. Crearea climatului economic mondial
pentru dezvoltarea durabilã prin stabilirea

ordinii noi, juste ºi raþionale a economiei
mondiale ºi a noului mecanism al comerþului
internaþional;;
e. Pacea ºi stabilitatea reprezintã cele mai
importante condiþii de premisã pentru
impulsionarea dezvoltãrii durabile.
China, ca cea mai mare þarã în curs de
dezvoltare, acordã o deosebitã atenþie
problemelor legate de dezvoltarea durabilã.
În ultimii zece ani, PIB-ul Chinei a cunoscut
o creºtere de aproximativ 158%. Tendinþa de
creºtere a populaþiei într-un ritm prea
accelerat a fost deja controlatã. Iar acþiunile
de protecþie ºi administraþie a resurselor
naturale s-au consolidat, procesul de
ameliorare a poluãrii mediului înconjurãtor
ºi de construcþii ecologice s-a accelerat. Dupã
o lungã perioadã de cercetare ºi practicã,
China a gãsit un model de dezvoltare cu
specific chinezesc. Dezvoltarea durabilã în
China are o bunã perspectivã. Pânã în anul
2010, PIB-ul Chinei se va dubla faþã de anul
2000 (PIB-ul era circa 1100 miliarde de
dolari SUA). Exploatarea cât mai raþionalã
a resurselor teritoriale, îmbunãtãþirea în
continuare a calitãþii mediului ecologic,
precum ºi dezvoltarea armonioasã a relaþiilor
economiei cu populaþia, resursele ºi mediul
înconjurãtor vor obþine rezultate mai
fructuoase.
Promovarea dezvoltãrii durabile necesitã
participarea comunã ºi colaborarea activã ale
tuturor þãrilor ºi regiunilor din întreaga lume
pentru realizarea prosperitãþii comune. China
va participa în mod activ, ca întotdeauna, la
colaborarea internaþionalã în domeniul
protecþiei mediului înconjurãtor. Þara noastrã
va aduce, împreunã cu toate þãrile din lume,
inclusiv România, o contribuþie cuvenitã
pentru protecþia mediului pe glob ºi
realizarea dezvoltãrii durabile în lume.
Fie ca viitorul lumii sã fie mult mai
frumos ºi mai bun !

Abordarea strategicã a României, la
orizontul anului 2010, prezintã în fapt un
exerciþiu de compatibilizare a României cu
spiritul european sumat globalizãrii.
Forumul de astãzi se poate constitui într-un
consens naþional de îmbinare a politicilor
sectoriale, prin care se vor defini ºi seta
prioritãþile, se vor dimensiona posibilitãþile
ºi se vor cunoaºte circumstanþele, astfel încât
realizarea obiectivelor strategice sectoriale
sã conducã la obþinerea rezultatelor scontate
de dezvoltare durabilã.
Referindu-se la rolul major al IMMurilor, doamna ministru a precizat cã acestea
reprezintã peste 90% din totalitatea
întreprinderilor în marea majoritate a þãrilor
implicate fiind într-o largã gamã de acþiuni
 de la oferirea de bunuri ºi prestarea de
servicii, la activitãþi de producþie pentru
export  le autorizeazã importanþa
economicã ºi socialã deosebitã. IMM-urile
oferã cadrul cel mai generos de exercitare a
liberei iniþiative, antreprenoriale cu efect
asupra dezvoltãrii ºi exprimãrii coerente a
clasei de mijloc. Prin efectul propriului
exemplu se va genera astfel, apriþia de noi
întreprinderi, utilizând resursele.
IMM-urile au un impact major în ceea
ce priveºte situaþia socialã a unei þãri, fiind,
datoritã dinamismului ºi flexibilitãþii lor,
determinante pentru crearea de noi locuri de
muncã. Practic, în toate þãrile, IMM-urile
oferã cele mai multe locuri de muncã, în timp
ce întreprinderile mari tind sã le restrângã.
Astfel, în multe þãri dezvoltate  ºi nu numai
 aceastã ultimã tendinþã poate fi o sursã de
îngrijorare. IMM-urile continuã sã fie,
aºadar, principalul, dacã nu singurul, furnizor
de noi locuri de muncã.
Ca o precondiþie pentru dezvoltarea cu
succes a unei întreprinderi, în special mici ºi
mijlocii, guvernarea trebuie sã stabileascã
mediul macroeconomic potrivit, în acelaºi
timp deferent, transparent, stabil ºi legal.
Experienþa a arãtat cã, în absenþa unei
politici coerente de mediu, globalizarea
producþiei ºi desfacerea pe pieþe locale, ca
parte a politicilor de liberalizare sau a
ajustãrii programelor structurale au avut
efecte adverse asupra structurii
întreprinderilor, în special în sectorul IMM.
Aceste consecinþe au condus la o situaþie în
care IMM-urile au fost masiv distruse ori au
pierdut teren în ceea ce priveºte
competitivitatea. Este ºi cazul României
care, abia în guvernarea actualã, a ridicat la
rang de strategie politicã activitatea IMM, o
exemplificare a acestei preocupãri fiind chiar
ministerul specializat, consacrat domeniului.
În fapt, este vorba aici despre
instituþionalizarea responsabilã a dialogului
guvernare-sector privat, în sprijinul
dezvoltãrii durabile, aspect asupra cãruia ne
vom opri în cele ce urmeazã.
O interacþiune efectivã ºi un dialog între
Guvern ºi sectorul privat, incluzând ONGurile, joacã un rol cheie în crearea unei
politici-cadru coerente, a structurilor ºi
mãsurilor eficiente de sprijin pentru
dezvoltarea sectorului IMM.
Departe de a inventa acum ceea ce este deja
consacrat, ne revine misiunea armonizãrii
politiiclor noatre cu cele europene ºi mondiale.
În acest context, România a adoptat în 2002
CARTA EUROPEANÃ PENTRU
ÎNTREPRINDERILE MICI, în care sunt
definite direcþiile de acþiune pentru
consolidarea sectorului. Iatã câteva repere ale
acestui important document comunitar, care
trebuie sã fie avute în vedere în construirea
strategiei noastre de dezvoltare durabilã.
La Lisabona s-a stabilit obiectivul de a face
din Uniunea Europeanã economia cea mai
competitivã ºi mai dinamicã pe plan mondial,
bazatã pe acumularea de cunoºtinþe, capabilã
de o creºtere economicã sustenabilã ºi care
sã asigure locuri de muncã mai multe ºi mai
bune ºi o mai mare coeziune socialã, deziderate
reconfirmate în strategia de la Gothenberg.
Prin urmare, este necesarã crearea unui
mediu optim pentru întreprinderile mici ºi
iniþiativele antreprenoriale.

În acest context, Guvernul României
acþioneazã pentru implementarea Cartei
Europene a întreprinderilor mici, în
conformitate cu cele patru direcþii strategice
de dezvoltare ale sectorului IMM redefinite
în anul 2002, punând un accent deosebit pe
competitivitate ºi inovavitate, dezvoltarea
spiritului antreprenorial ºi ameliorarea
mediului de afaceri ca surse esenþiale ale
dezvoltãrii durabile ale sectorului care vor
converge cãtre cei trei piloni ai dezvoltãrii
durabile: pilonul economic, social ºi de mediu.
1. Dezvoltarea activitãþilor productive ºi
inovative ale IMM ºi creºterea competitivitãþii
sectorului IMM, în special prin:
 Consolidarea capacitãþii tehnologice
a întreprinderilor mici
 Utilizarea modelelor de succes ebusiness ºi asigurarea unei asistenþe de
calitate pentru întreprinderile mici în
special.
2. Îmbunãtãþirea accesului IMM pe
pieþele externe
Întreprinderile mici sunt primele care
resimt efectele benefice ale reformelor în
curs din economie. În acest sens, trebuie
continuate reformele în vederea constituirii
cadrului necesar de a accede la Piaþa
Internã, care sã permitã accesul
nediscriminatoriu ºi echitabile a
întreprinderilor mici. Aceste reforme
vizeazã sectoare esenþiale ale economiei,
cum ar fi: comerþul electronic,
telecomunicaþiile, utilitãþile, achiziþiile
publice ºi sistemele de plãþi transfrontaliere.
În acelaºi timp regulile naþionale trebuie
sã fie armonizate cu cele comunitare aplicate
ºi implementate cu hotãrâre astfel încât
regulile concurenþiale sã fie respectate ºi sã
permitã întreprinderilor mici sã aibã toate
ºansele de pãtrunde pe noi pieþe ºi de a
concura în condiþii echitabile.
Facilitarea accesului la diverse pieþe
prin crearea ºi furnizarea de informaþii
relevante prin portaluri electronice, în
scopul dezvoltãrii afacerilor electronice
BtoB considerate un potenþial de
dezvoltare a serviciilor ºi de creare de noi
locuri de muncã.
3. Promovarea culturii ºi spiritului
antreprenorial prin: educaþia ºi instruirea
întreprinzãtorilor: introducerea modulelor
specifice instruirii antreprenoriale în
programele de învãþãmânt preuniversitar ºi
universitar în scopul cultivãrii spiritului ºi
aptitudinilor antreprenoriale; încurajarea ºi
promovarea iniþiativelor antreprenoriale ale
tinerilor prin programe corespunzãtoare de
pregãtire a managerilor din întreprinderile
mici; formarea formatorilor pentru disciplina
antreprenorialã; asigurarea calificãrii
necesare  formarea continuã.
4. Crearea unui mediu de afceri
favorabil înfiinþãrii, dezvoltãrii ºi
consolidãrii IMM prin: iniþierea mai puþin
costisitoare ºi mai rapidã a afacerilor;
alinierea practicilor naþionale la cele
comunitare în scopul diminuãrii cheltuielilor
de înfiinþare a întreprinderilor care sã le
permitã acestora sã se dezvolte în condiþii
comparative cu celelalte state; legislaþie ºi
reglementãri mai bune; printr-un sistem
fiscal care trebuie armonizat pentru: a
recompensa performanþa; a încuraja
întreprinderile noi; a favoriza extinderea
întreprinderilor mici ºi crearea de locuri de
muncã ºi a facilita crearea de întreprinderi
mici ºi menþinerea lor pe piaþã.
Iatã, aºadar, într-o scurtã trecere în
revistã  pe mãsura timpului alocat
intervenþiei defaþã  preocupãrile
ministerului nostru, ale Guvernului
României, de compatibilizare a propriilor
sale politici în domeniul IMM cu cele
europene ºi implicit cu cele iniþiate la nivel
global. Totodatã, criteriile ºi cerinþele
exprimate aici vor fi, de bunã seamã, pilonii
contribuþiei noastre la reliefarea strategiei
naþionale de dezvoltare durabilã la orizontul
anilor 2020, prin care se va consolida locul
ºi rolul României în viitoarea configuraþie
europeanã ºi mondialã. (text prescurtat)

Mesajul
Dezvoltarea ºi consolidarea
Bãncii Comerciale Române
sectorului întreprinderilor mici
Prof. univ. dr. Nicolae DÃNILÃ
Preºedinte
ºi mijlocii  cale spre dezvoltarea
economicã durabilã
Silvia CIORNEI
Ministru pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi cooperare
În anul 2001, Comisia Europeanã lansa
Comunicarea O Europã durabilã pentru o
lume mai bunã  Strategia Uniunii
Europene pentru dezvoltare durabilã, sub
motto-ul celei mai cunoscute definiþii a
dezvoltãrii durabile, cea a Raportului
Brundthland din 1987, realizat sub egida
ONU: dezvoltarea durabilã este
dezvoltarea, care permite satisfacerea
ncesitãþilor prezente, fãrã a compromite
abilitãþile generaþiilor viitoare de a-ºi
satisface propriile cerinþe. Strategia de la
Gothenburg din 2001, este o strategie pro
productivitate, inovare ºi competitivitate, care
promoveazã creºterea locurilor de muncã ºi
respectã mediul în integralitatea sa. În calitate
de semnatarã, în anul 1992, a declaraþiei de la
Rio, UE, a prezentat în cadrul reuniunii
internaþionale din 2002, organizatã de ONU,
având ca subiect Dezvoltarea durabilã,
aceastã abordare strategicã.
Este recunoscut cã pentru obþinerea
rezultatelor scontate pe termen lung este
necesarã conjugarea tuturor eforturilor în
realizarea sinergiei necesare între creºterea
economicã, coeziunea socialã ºi protecþia
adecvatã a mediului.
Viziunea pozitivã asupra viitorului 
o societate prosperã ºi mult mai dreaptã,
în care mediul este mult mai curat, mult
mai sigur ºi mult mai sãnãtos  poate fi
asiguratã printr-o politicã socialã ºi de
mediu bazatã pe performanþe economice,
progres social ºi eficienþã.

În cadrul acestei strategii întreprinderea
joacã un rol determinant, þinând cont cã
spiritul antreprenorial a cãpãtat o
dimenisune europeanã.
În acest context, întreprinderile mici ºi
mijlocii sunt recunoscute:
 ca fiind viitorul creºterii economice
durabile;
 un sector dinamic, care conduce la
creºterea economicã ºi crearea de locuri de
muncã; extinderea comerþului ºi dezvoltarea
tehnologicã, ºi
 pot fi asimilate cu adevãrate vehicule
de dezvoltare economico-socialã.
Acestea relevã elasticitatea activitãþii
IMM la factorii schimbãrii, ceea ce
demostreazã
caracterul
complex,
multidimesional al dezvoltãrii durabile.
Experienþa româneascã, a ultimilor
treisprezece ani, de planificare strategicã
oferã exemple remarcabile. Schiþa privind
tranziþia la economia de piaþã în România
(aprilie- mai 1990), Strategia Naþionalã de
pregãtire a aderãrii României la Uniunea
Europeanã (Snagov 1995), Strategia
Naþionalã de dezvoltare economicã ºi socialã
a României pe termen mediu 2001-2004
(Snagov 2000).
În toate aceste documente se exprimã, în
fapt, acordul societãþii româneºti pentru
dezvoltare durabilã ºi prin trecerea le
economia de piaþã, aderarea la Uniunea
Europeanã ºi participarea la circuitul global
al dezvoltãrii umane.

Emblema forumului Dezvoltarea durabilã
a României  orizont 2020 este una fericit aleasã.
Aceasta pentru cã, într-adevãr, România
are nevoie de o dezvoltare durabilã pe
traseul 2007-2020.
Obiectivul este generos, dar cel mai greu ºi
cel mai important lucru este însã sã gãsim suportul
potrivit pentru a atinge o asemenea þintã.a
În opinia mea, care sper sã se potriveascã
cu ceea ce se doreºte prin aceastã iniþiativã,
o asemenea dezvoltare durabilã trebuie sã fie
stimulatã pe cel puþin 4 planuri:
 Prin investiþii, pentru cã fãrã investiþii
nu poate fi dezvoltare;
 Prin stimulente legislative ºi de
fiscalitate;
 Prin atragerea alãturi de capitalul
autohton a capitalului strãin;
 Prin programe regionale ºi naþionale
coerente de dezvoltare economicã ºi socialã.
Sunt sigur cã cele de mai sus vor avea
efectele aºteptate, în sensul:
 Consolidãrii unei economii de piaþã
funcþionale;
 Creºterii economice durabile ºi
sustenabile;
 Impactului social ºi de mediu pozitiv;
 Câºtigului de competitivitate în
procesul de integrare europeanã.
Sistemul bancar românesc este un pion
ºi un jucãtor important în ansamblul
factorilor ce pot influenþa o creºtere durabilã.
B.C.R., la rândul sãu, îºi asumã un rol
pe mãsura locului ºi prestaþiei sale în cadrul
sistemului
Mesajul nostru în acest context trebuie
sã fie unul convingãtor ºi acoperitor.
Sistemul bancar se recomandã ca un sistem
stabil, care se bucurã din ce în ce mai mult de
aprecierea ºi încrederea unei largi clientele.
Bãncile comerciale înregistreazã un trend
de creºtere mulþumitor, dar ele pot folosi mai
bine oportunitãþile de afaceri pe care le oferã
creºterea economicã din România.

Acest lucru se poate mãsura, printre
altele, prin indicatori de mare sintezã,
reflectaþi în ponderea în PIB a activelor
bancare, a depozitelor ºi creditelor, indicatori
care în prezent sunt sub posibilitãþile reale
din România (29,9%, 22,8% ºi, respectiv,
10,2%  în 2001).
Plaja activitãþilor B.C.R., care se
racordeazã la dezvoltarea economicã, este
foarte largã, dar cred cã urmãtoarele 4
componente au o semnificaþie anume:
 Participarea activã la procesul de
circulaþie a banilor ºi altor valori între
agenþii implicaþi în economie. Prin cele
5.400.000 conturi ale clienþilor noºtri,
credem cã reuºim sã asigurãm o bunã
derulare a afacerilor economice.
 Finanþarea sub forma creditului bancar
a unui numãr din ce în ce mai mare de agenþi
economici care au nevoie de surse de
finanþare suplimentare. În anul 2002, spre
exemplu, B.C.R. a pus la dispoziþia acestora
credite de aproape 200.000 miliarde lei, adicã
6 miliarde USD
 Derularea unui numãr important de
proiecte cu finanþare externã, volumul
acestora fiind de peste 2 miliarde USD.
 Încurajarea sectorului privat, un sector
dinamic ºi un bun susþinãtor al creºterii
economice. Din totalul împrumuturilor
acordate de B.C.R. în economie, 81% sunt
destinate sectorului privat.
Închei prin a-mi exprima încrederea în
dezvoltarea durabilã a României pe termen
mediu ºi lung, B.C.R. urmând sã se înscrie ca
un susþinãtor ferm al acestui generos obiectiv.

În numãrul viitor al
revistei vom publica ºi alte
mesaje ºi opinii în legãturã
cu acest Forum.
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Pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret

Bursieri de la Facultatea de Sociologie-Psihologie

Laborator de informaticã amenajat în edificiul din
Strada Ion Ghica nr. 13

Tehnica informaþionalã de ultimã generaþie
este prezentã în laboratoarele facultãþilor

Amfiteatrul - studio situat
în clãdirea din ªoseaua Berceni nr. 24

Amfiteatrul situat
în clãdirea din Bulevardul Basarabia nr. 256

Bibliotecã situatã
în clãdirea din Splaiul Independenþei nr. 313

Clubul Universitãþii Spiru Haret cu cantina-restaurant.
Clãdire în proprietate, situatã în B-dul Metalurgiei nr. 87

Aspect din cantina restaurant
(Bulevardul Metalurgiei nr. 87)

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

Unul din cele trei cãmine pentru studenþi (Aleea Moldoviþa nr. 5-10)

Studente ale Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine,
la cursuri de varã în Spania

Aspect de la Baza sportivã din ªoseaua Berceni nr. 104

Imagine din Tipografie
(Splaiul Independenþei nr. 313)

Laborator al Clinicii veterinare
(Strada Maºina de Pâine nr. 47)
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Televiziunea
România de Mâine

Post naþional universitar ºi cultural

S.C. Mass Media România de Mâine
ºi studiourile postului de televiziune
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.24
Telefoane: 334.57.91; 334.49.96; 334.53.98;
fax: 334.49.50

Prin noi, UNIVERSITATEA la tine acasã !

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
24 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (5). Obligaþia civilã. Autor: prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
10:55 Drept penal (9). Infracþiuni contra persoanei. Autor:
prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu
12:15 Drept constituþional (6). Organizarea administrativteritorialã. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
13:25 Drept diplomatic ºi consular (2). Drept consular. (II)
Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
13:55 Istoria statului ºi dreptului român (6).
Domnia  instituþia centralã a dreptului cutumiar.
Autor: conf. univ.dr. Florin Negoiþã
14:30 Drept roman (27). Obligaþii. (VI) Autor: conf.univ.dr.
ªtefan Cocoº
15:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (reluare)
15:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect.univ.dr.
Valeriu Marinescu (reluare)
16:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache (reluare)
17:00 Conferinþa de presã
18:00 Promo  muzicã uºoarã
18:30 Actualitãþi
19:30 Ora melomanului. Realizator: Dumitru Cucu
20:30 Planeta Pãmânt
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
22:00 Revista presei
22:15 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune în direct
de Carmen Dumitriu
23:15 Muzicã  promo
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Program muzical
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)

00:00 Program muzical
01:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)

MIERCURI
26 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Fundamentele psihologiei (2). Fundamentele psihologiei.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
10:30 Informaticã pentru sociologie (1). Fereastra Programului
Word. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
11:35 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (3). Ancheta
pe bazã de interviu. Autor: lector univ. Beatrice Manu
12:05 Psihologie experimentalã (1). Raportul dintre obiect ºi
metodã în ºtiinþã. Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
12:40 Sociologie economicã (1). Introducere. Autor:
prof.univ.dr. Emilian Dobrescu
13:10 Teoria comunicãrii (1). Teoria comunicãrii, o ºtiinþã de
frontierã. Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
15:00 Videoteca tvRM. Oameni care au fost: Marin Sorescu
(II). Documentar de Corneliu Toader
16:00 Patrimoniu cultural
17:00 Conferinþa de presã
18:00 Promo  muzicã uºoarã
18:30 Actualitãþi
19:30 România în lume.
Emisiune în direct de Nicolae Mardari
20:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
22:00 Revista presei
22:30 Ediþie specialã
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Program muzical
01:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)

MARÞI
25 martie 2003
6:00
10:00
10:50
11:20
12:45
13:25
13:55
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:30
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Economie politicã (17). Fluctuaþiile activitãþii
economice. Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu.
Istoria economicã a României. (1/1) Instituþionalizarea
economiei de piaþã în România. Autor: conf.univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
Geografia economicã mondialã (1). Harta politicã a
lumii. Autor: lector univ.dr. Nicu Aur
Cercetãri de marketing (7). Analizã statisticã a
informaþiei. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
Bazele informaticii (9). Windows Explorer. Autor:
lector univ.dr. Silviu Bârzã
Bazele contabilitãþii (21). Conturile de cheltuieli, venituri
ºi rezultate. Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
Biroticã (7). Inserarea ºi formatarea tabelelor în
documentul Word. Autor: asistent univ. Mihai Gabriel
Videoteca tvRM. Oameni care au fost: Marin Sorescu (I).
Documentar de Corneliu Toader
Patrimoniu cultural
Conferinþa de presã
Promo  muzicã uºoarã
Actualitãþi
Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate
ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
Planeta Pãmânt
Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Revista presei
Ediþie specialã
Preluare Deutsche Welle
O zi în 30 de minute

JOI
27 martie 2003
6:00
10:00
10:40
11:05
11:35
12:13
12:55
13:25
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:30
20:30
21:00

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Istoria literaturii române (8). Douã teme în opera marilor
clasici (II). Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
Culturã ºi civilizaþie hispanicã (1). Introducere în cultura
ºi civilizaþia hispanicã. Autor: prof.univ.dr. Elena Bãlan
Limba francezã  curs practic (1). Lecþie introductivã.
Autor: asistent univ.dr. Mariela Constantinescu
Limba românã (8/2). Normele ortografice ºi normele
ortoepice. Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
Lingvisticã generalã (5/2). Limba în perspectivã
diacronicã. Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
Limba latinã (11). Tema prezentului (II). Autor:
prof.univ.dr. Liviu Franga
Teoria literaturii (7). Stilul. Autor: lector univ.dr.
Valeriu Marinescu
Istorie ºi civilizaþie francezã (3). Secolul XVI  Renaºterea.
Autor: lector drd. Liana Repeþeanu
Preistorie ºi arheologie (1). Introducere în preistorie.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu
Videoteca tvRM. Oameni care au fost: Traian Vuia.
Documentar de Eugenia Grosu Popescu
Patrimoniu cultural
Conferinþa de presã
Promo  muzicã uºoarã
Actualitãþi
Spiru Haret  blazonul Alma Mater. Emisiune în
direct de Corneliu Toader
Planeta Pãmânt
Academica. Starea naþiunii. România, încotro?

22:00 Revista presei
22:30 Ediþie specialã
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Program muzical
01:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)

VINERI
28 martie 2003
6:00

10:00
11:15
11:45
12:15
12:35
13:15
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30
20:30
21:00

22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
01:00

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
Culturã ºi civilizaþie europeanã (1). Orientãri contemporane în istoria culturii ºi civilizaþiei.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
Geologie (1). Silicaþi. Autor : prof.univ.dr. Marin ªeclãman
Hidrologie (1). Introducere. Autor: prof.univ.dr.
Ion Zãvoianu
Pedagogie generalã (14). Direcþii de evoluþie a educaþiei.
Autor: prof.univ.dr. Cristea Sorin
Psihologia educaþiei (14). Succesul ºi insuccesul ºcolar.
Autor: lector univ.dr. Cãtãlina Gabriela Cristea
Introducere în ºtiinþa politicii (1). Introducere. Autor:
prof.univ.dr. Mihai Ozunu
Istoria anticã universalã.Introducere în istoria anticã.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
Videoteca tvRM. Oameni care sunt: Gabriela Voinea.
Documentar de Marina Roman Boiangiu
Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (reluare)
Film documentar
Conferinþa de presã
Pe drumul destinului. Emisiune de Ioana Mandache
Promo  muzicã uºoarã
Actualitãþi
Lumea în clipa 2003. Emisiune de Marian Oprea
Planeta Pãmânt
Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
Revista presei
Ediþie specialã
Preluare Deutsche Welle
O zi în 30 de minute
Program muzical
Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

SÂMBÃTÃ
29 martie 2003
6:00
8:30

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Muzicã uºoarã

Opinia

naþionalã

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

9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
21:00
22:00
23:00
23:30

Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ.dr.
Valeriu Marinescu
Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
Arta documentarului
Oameni care sunt: Mariana Nicolesco. Emisiune de
Alina Dimache
Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
În slujba adevãrului. Emisiune de prof.univ.dr.
Petre Buneci
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct
de George Nicolau
Caleidoscop
Trãieºte  þi arta!
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache
Actualitãþi. Ancheta zilei
Film documentar
90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine  TVR Internaþional. Emisiune în
direct, prezentatã de Iuliana Marciuc
Atelier studenþesc. Magazin studenþesc. Coordonator
Eugenia Grosu Popescu
Forum I.T. Realizator: Cãtãlin Grosu
Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
Program muzical nocturn

DUMINICÃ
30 martie 2003
6:00
8:00
9:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Ora de religie
Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Reþete pentru sãnãtate.
Emisiune de Eugenia Grosu Popescu
Film documentar
Videoteca tvRM
Dialog juridic, emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
Week  end magazin
Dincolo de arenã. Emisiune de Mugur Popovici
Club internaþional. Cupluri internaþionale. Emisiune
de Ioana Nitobe
Actualitãþi
Televorbirea
Întâlnire la tvRM
Oameni care sunt: Ion Irimescu. Documentar de
Marina Roman Boiangiu
Muzicã clasicã
Societate ºi culturã
Cafeneaua literarã. Emisiune de Vlad Leu
Program muzical
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FUNDAÞIA România de Mâine
UNIVERSITATEA Spiru Haret

Proiecte de viitor din perspectiva dezvoltãrii durabile

COMPLEXUL UNIVERSITAR ªI CULTURAL
ROMÂNIA DE MÂINE
Obiectiv de interes naþional  Contract de parteneriat cu un grup
financiar american, în valoare de 400 milioane de dolari  Construcþia
va începe în primãvara acestui an ºi va fi datã în funcþiune în anul 2006
(Continuare din pag.2)

Dincolo de realizãrile obþinute de Fundaþie
în cei 12 ani de existenþã, care au fãcut din
ea o instituþie cunoscutã ºi respectatã, atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, se impun atenþiei
proiectele, gândurile de viitor.
Deºi Fundaþia România de Mâine,
instituþiile ºi unitãþile componente din
structura sa dispun de o bazã materialã solidã,
competitivã, în perspectiva imediatã urmeazã
sã fie construit un modern COMPLEX
UNIVERSITAR ªI CULTURAL, obiectiv de
interes naþional, care va îmbogãþi zestrea
edilitarã a Capitalei.
Complexul conceput a rãspunde scopului
ºi obiectivelor înscrise în Statutul Fundaþiei
România de Mâine ºi a servi activitãþii de
învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã va fi amplasat

pe un teren în suprafaþã de 5,8 ha, concesionat
pe o perioadã de 99 de ani de Consiliul
General al Municipiului Bucureºti, teren situat
în zona B-dul Tineretului, Calea Vãcãreºti,
din Sectorul 4 al Capitalei.
Aflat în vecinãtatea Palatului Sporturilor
ºi Culturii ºi a Parcului Tineretului,
Complexul Universitar ºi Cultural România
de Mâine va beneficia de condiþii optime de
microclimat ºi, prin cãile de acces, de o
relaþie foarte bunã a circulaþiei cu oraºul.
Complexul Universitar ºi Cultural va
cuprinde douã ansambluri: primul,
Ansamblul E, se va compune din spaþii
destinate Universitãþii Spiru Haret,
conþinând amfiteatre, sãli de seminar,
laboratoare ºi birouri pentru funcþionarea
facultãþilor Universitãþii ºi a institutelor de
cercetare; al doilea, Ansamblul E1, conceput,

ca dotare, sã deserveascã atât Universitatea
Spiru Haret, cât ºi locuitorii din zonã, va
cuprinde: un spital clinic universitar, un hotel
de 2 stele pentru studenþi, un hotel pentru
visiting professors, un centru de conferinþe
pentru manifestãri ºtiinþifice ºi culturale
interne ºi internaþionale, un sediu pentru
birouri ale administraþiei.
Concepþia urbanisticã a ansamblului
urmãreºte valorificarea elementelor
caracteristice stilului arhitectonic românesc,
în armonie cu construcþiile existente ºi zona
verde prezentã, care va fi substanþial
amplificatã. Crearea unei întrepãtrunderi între
spaþiul verde ºi cel construit va fi potenþatã,
prin prevederea unor curþi interioare bogat
plantate ºi prin amenajãri specifice: alei,
dalaje decorative, oglinzi de apã, grupuri
statuare, jardiniere, mobilier stradal etc.

Pentru realizarea acestui mãreþ obiectiv,
Fundaþia România de Mâine a semnat un
Contract de parteneriat cu un grup
financiar american, în valoare de 400
milioane de dolari, credit extern ce va fi
rambursat în 30 de ani. Construcþia va începe
în primãvara acestui an ºi va fi datã în
funcþiune în anul 2006.
Prin concepþia funcþionalã ºi rezolvarea
spaþial-volumetricã, prin tehnologiile,
materialele de execuþie ºi finisajele utilizate,
prin echiparea ºi dotarea cu aparaturã
performantã, cele douã ansambluri ale
Complexului Universitar ºi Cultural
România de Mâine vor constitui un edificiu
reprezentativ, emblematic al Capitalei, situat
la nivelul standardelor internaþionale, pus
în slujba învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
din þara noastrã.

Proiect tehnic
Privire de ansamblu
Spitalul clinic universitar
(proiect)

Universitatea Spiru Haret
(proiect)

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

