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Admiterea

pentru anul de învãþãmânt
2003-2004
la

Universitatea
Spiru Haret
acreditatã

prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 ca instituþie
de învãþãmânt superior, persoanã juridicã
de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a
sistemului naþional de învãþãmânt
Admiterea în anul I de studii la toate
specializãrile acreditate ºi autorizate, formele de
învãþãmânt de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, se va
desfãºura în perioada iulie-septembrie 2003, la
sediul central al Universitãþii din Str. Ion Ghica
nr.13 ºi la sediile facultãþilor.
Admiterea în anul I de studii se face pe baza
diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalentã
cu aceasta (adeverinþã eliberatã de liceu, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2003), a Fiºei-chestionar ºi
a interviului desfãºurat cu candidatul, pe
marginea rãspunsurilor la întrebãrile din Fiºachestionar. Rezultatul admiterii se comunicã în
aceeaºi zi candidatului.
Înscrierea pentru facultãþile din Bucureºti ale Universitãþii
Spiru Haret se face la secretariatul universitãþii din sediul central,
precum ºi la secretariatele din sediile proprii în
care funcþioneazã facultãþile.
Telefoane: 314.99.31; 314.99.32;
E-mail: info@SpiruHaret.ro; Internet: www.SpiruHaret.ro

Detalii în paginile 3, 4 ºi 5

Concert dedicat studenþilor ºi cadrelor didactice de la

Universitatea Spiru Haret

Universitãþii George Washington
din Capitala Statelor Unite ale Americii

MESAJUL

Rectorului Universitãþii Spiru Haret, preºedinte al Fundaþiei România de Mâine
ºi al Televiziunii România de Mâine, prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
adresat corurilor Universitãþii George Washington

Distinºi oaspeþi,
Onoratã asistenþã,

Este o mare bucurie ºi plãcere pentru
noi de a primi vizita celor douã renumite
coruri ale Universitãþii George
Washington din Capitala Statelor Unite ale
Americii  Corul de Camerã ºi Corul
Trubadurii, dirijate de maestrul Matthew
Mehaffey.
Cu acest prilej, permiteþi-mi sã vã adresez
un cald ºi sincer bun venit la Universitatea
Spiru Haret ºi la Televiziunea România de
Mâine, care fac parte integrantã din structura
Fundaþiei România de Mâine  instituþie
social-umanistã de învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã.
În acelaºi timp, daþi-mi voie sã exprim,
în numele studenþilor, cadrelor didactice,
cercetãtorilor, oamenilor de culturã din
instituþia noastrã, cele mai alese mulþumiri
pentru iniþiativa ºi opþiunea dumneavoastrã
de a concerta în faþa noastrã, dar ºi a
publicului larg din România, întrucât
concertul este transmis, în direct, de
Televiziunea România de Mâine.
Ne aflãm în Amfiteatrul-Studio al
Universitãþii Spiru Haret ºi al Televiziunii
România de Mâine, care, prin funcþionalitate

ºi capacitate, este singular în România. Pe
lângã activitãþi didactice, care pot fi transmise
în direct, în acest amfiteatru-studio se
desfãºoarã diverse manifestãri ºtiinþifice,
cultural-educative, concerte, spectacole.
Permiteþi-mi, în continuare, sã vã
prezint, în puþine cuvinte, universitatea
noastrã ºi propriul post de televiziune.
Universitatea Spiru Haret a luat fiinþã
la 19 ianuarie 1991 în structura Fundaþiei
România de Mâine. Deºi foarte tânãrã, în
comparaþie cu Universitatea George
Washington, datoritã investiþiilor de peste
1.500 miliarde lei în baza materialã proprie,
a ofertei educaþionale largi ºi diverse, ce
cuprinde 35 de specializãri, a valorosului
corp profesoral ºi a celor peste 30.000 de
studenþi, Universitatea Spiru Haret este, în
prezent, cea mai mare instituþie de
învãþãmânt superior particular din
România, consacratã prin lege ca persoanã
juridicã de drept privat ºi de utilitate
publicã, parte a sistemului naþional de
învãþãmânt.
Televiziunea România de Mâine ocupã
un loc aparte în audiovizualul românesc, atât
prin specificul sãu, cât ºi prin valoroasa bazã
materialã pusã în slujba învãþãmântului,
ºtiinþei, culturii ºi educaþiei. Este un post

naþional universitar ºi cultural, aparþinând
Fundaþiei România de Mâine, care a început
sã emitã la 1 octombrie 2000. Dispunând
de echipamente profesionale, deosebit de
performante, realizate în tehnicã digitalã de
ultimã orã, Televiziunea România de Mâine
ºi-a extins gama emisiunilor, devenind un
post generalist, cu accent, însã, pe domeniile
învãþãmânt, ºtiinþã, culturã, educaþie.
Suntem onoraþi ca în amfiteatrul-studio
sã concerteze cele douã coruri ale
Universitãþii George Washington,
prestigioasã instituþie de învãþãmânt superior
americanã, cu o istorie ce numãrã peste 180
de ani ºi care se mândreºte cu realizãri
remarcabile. Am aflat ºi de rolul deosebit
de important ºi activ pe care îl joacã muzica
în programele academice ale Universitãþii
George Washington, ale campusului
universitar.
Considerãm cã este o ocazie minunatã
pentru studenþii ºi cadrele didactice de la
Universitatea Spiru Haret de a cunoaºte,
prin intermediul dumneavoastrã, o parte
din preocupãrile Universitãþii pe care o
reprezentaþi, dar ºi rezultatele unei
activitãþi cultural-artistice care se poate
constitui în exemplu, ce poate fi urmat ºi
de Universitatea Spiru Haret.

Ne manifestãm dorinþa ºi interesul de
a stabili o legãturã trainicã, durabilã cu
Universitatea dumneavoastrã. În acest
context, vã adresez rugãmintea de a
transmite alese mulþumiri conducerii
Universitãþii George Washington ºi de a fi
purtãtorii unui mesaj din partea conducerii
Universitãþii Spiru Haret. Mi-ar face o
mare plãcere, ca în cursul anului
universitar 2003-2004, reprezentanþi ai
conducerii Universitãþii George
Washington sã fie oaspeþii Universitãþii
Spiru Haret. În acest fel, am putea pune
bazele unei colaborãri fructuoase,
identificând domeniile de interes comun
 didactic, ºtiinþific, cultural-artistic,
sportiv, cel al schimburilor de studenþi ºi
cadre didactice, al relaþiilor umane.
Manifestându-mi regretul cã,
datoritã participãrii mele la o reuniune
internaþionalã sub egida UNESCO, ce
se desfãºoarã la Lisabona, nu sunt
prezent la concert, fiind, însã, convins
cã asistenþa va trãi momente de
profundã elevaþie spiritualã ºi
încãrcãturã emoþionalã, vã rog sã-mi
permiteþi sã vã urez deplin succes ºi o
ºedere cât mai agreabilã în România.
Vã mulþumesc.

Sunetul muzicii ºi semnificaþia unui concert de excepþie
Pagina 8

Diplomele Cambridge 

o certitudine la Centrul de Limbi Strãine
al Fundaþiei România de Mâine  Universitatea Spiru Haret
Interviu cu Mark HOWARD,
director al Centrului de Învãþãmânt ºi Examene
din cadrul Consiliului Britanic
Afirmându-ºi pe noi planuri virtuþile
unei structuri viabile, eficiente în peisajul
activitãþii universitare, Centrul de Limbi
Strãine, organizat de Fundaþia România de
Mâine  Universitatea Spiru Haret, în
colaborare cu Uniunea Eleno-Americanã
ºi Institutul de Anglisticã al Universitãþii
din Michigan, a devenit un spaþiu benefic
pentru cooperarea cu alte instituþii de
învãþãmânt superior din strãinãtate, cu alte
centre cu profil similar. O largã paletã de
activitate  organizarea, pe toate nivelele,
în module de 2, 3 ºi 6 luni, a unor cursuri
de englezã, francezã, spaniolã, italianã,
germanã, arabã, japonezã, cursuri de
englezã pentru afaceri, corespondenþã

Pentru a prezenta informaþii pertinente
cu privire la atari preocupãri, ne-am
adresat domnului Mark HOWARD,
director al Centrului de Învãþãmânt ºi
Examene al Consiliului Britanic, care a

vizitat, nu de mult, Centrul de Limbi
Strãine, care a acceptat cu plãcere sã
rãspundã întrebãrilor noastre.
(Continuare în pag. 2)

comercialã în francezã ºi englezã, englezã
pentru medicinã  îi defineºte profilul
inconfundabil, conferindu-i prestigiu ºi
performanþã în competiþia deschisã pentru
realizarea unei pregãtiri de excelenþã a
profesorilor care predau în programe de
limba englezã, în concordanþã cu cele mai
eficiente metodologii.
Cunoaºterea unor noi oportunitãþi în
derularea unor programe valoroase, a unor
experienþe acumulate în procesul
instructiv-educativ, asigurarea unor noi
deschideri cooperãrii cu alte instituþii de
învãþãmânt superior reprezintã coordonate
de marcã ale preocupãrilor Centrului de
Limbi Strãine.

 Cãrturarul ºi construcþia culturalã  de Corneliu LEU
Sediul central al Fundaþiei
România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, Strada Ion Ghica nr. 13

de corurile

 Editura Fundaþiei România de Mâine
la Târgul Internaþional de Carte BOOKAREST 2003
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Diplomele
Cambridge 

o certitudine la Centrul de
Limbi Strãine al Fundaþiei
România de Mâine 
Universitatea Spiru Haret

Cãrturarul
ºi construcþia
culturalã
Corneliu LEU

Personalitate de mare importanþã
universitarã ºi culturalã în
dezvoltarea vieþii intelectuale
româneºti a ultimului deceniu,
preºedinte al Fundaþiei România de
Mâine ºi fondator al prestigioasei
Universitãþi particulare Spiru Haret,
profesorul universitar Aurelian
Bondrea reprezintã cu prestigiu
ºcoala contemporanã româneascã de
sociologie, continuând în mod
creator opera lui Dimitrie Gusti, mai
ales în domeniul Sociologiei Culturii.
Specialist reputat în acest
domeniu ºi profesor a mai multor
generaþii de sociologi cu care astãzi
conlucreazã, profesorul Aurelian
Bondrea îºi publicã cursul de
Sociologia Culturii într-o a patra
ediþie restructuratã ºi adãugitã.
Sistematizatã în ºapte mari
capitole: Obiectul ºi sfera
sociologiei culturii; locul ºi rolul sãu
în sistemul ºtiinþelor ºi disciplinelor
culturii; Structura ºi funcþionalitatea
sistemului cultural, Sfere ale
culturii, Cultura, un proces sociodinamic, Difuziunea culturii,
Cultura de masã ºi comunicarea,
Sistemul
conceptual
ºi
metodologica cercetãrii sociologice
a culturii ºi Contribuþii româneºti
în abordarea sociologicã a culturii,
aceastã operã de o viaþã a cãrturarului
capãtã semnificaþii ºi mai importante
astãzi, când cultura româneascã are
nevoie, pentru a se putea reafirma,
aºa cum meritã, de o temeinicã
fundamentare socio-ºtiinþificã ºi de
argumente politice penetrante, care

sã depãºeascã atât inerþia politicilor
culturale interne, cât ºi asaltul
nedigerat al unor subculturi strãine.
Riguros ºtiinþific, dar ºi dãruit
problematicii sale, autorul afirmã:
Având în vedere necesitatea
expunerii siatematice a problemelor
fundamentale ale disciplinei, cursul,
în noua sa ediþie, este conceput din
perspectiva principiilor generale ale
sociologiei, ca ºi din aceea a
delimitãrii obiectului, sferei,
structurii, funcþionalitãþii, dinamicii
ºi finalitãþii culturii (sau culturilor)
ca una din componentele vitale ale
vieþii sociale. Asemenea teme
reprezintã, în esenþã, subiectele sau
problemele centrale ale sociologiei
culturii, ca disciplinã ºtiinþificã
autonomã, relevant personalizatã, în
ultimele decenii, în corpul unitar ºi
totuºi divers al ºtiinþelor despre om
ºi societate. În concordanþã cu o
asemenea orientare ºi pentru
necesara valorificare a practicii
sociale ºi ºtiinþifice, am considerat
ca o cerinþã logicã prezentarea
problematicii complexe privind
difuziunea culturii, afirmarea
intensivã ºi extensivã a culturii de
masã, raportatã la procesele moderne
ale comunicãrii, precum ºi
aplicaþiile-implicaþiile metodologiei
specifice cercetãrii sociologice a
culturii.
Þinând în mânã o asemenea carte
nu poþi sã nu nutreºti speranþa cã
studierea ei îi va atrage nu numai pe
studenþii cãrora le este dedicatã ca
instrument eficace de integrare
activã a tinerilor specialiºti în lumea
vie a culturii naþionale, ci chiar ºi

(Continuare din pag1)

pe politicienii ºi diriguitorii de astãzi,
care sã ajungã a face la timpul
prezent unele lucrãri din ceea ce
sperãm cã, în viitor, vor face tinerii.
Adicã, sã dea de pe acum atenþia
cuvenitã lumii vii a culturii naþionale.
Iar exemplul încurajator existã
chiar în aceastã carte, adicã tot în
opera profesorului Bondrea. Pentru
cã, dupã cele ºapte capitole citate, un
al optulea, final, vorbeºte chiar
despre: Fundaþia România de
Mâine  model instituþional
fundamentat
pe
concepþia
sociologicã a valorilor, pe tradiþiile
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
româneºti. Aceastã Fundaþie
România de Mâine nu este altceva
decât opera vie, mai mult decât
scrisã, opera construitã efectiv,
edificatã, cizelatã ºi mereu
consolidatã a cãrturarului Aurelian
Bondrea. Ca ºi înaintaºul sãu
Dimitrie Gusti (cu care, acum, începe
sã aibã tot dreptul a se mãsura prin
vocaþia creativã), Aurelian Bondrea

nu se opreºte doar la limitele
cercetãrii ºi teoretizãrii ºtiinþifice. El
a construit un edificiu culturalºtiinþific de primã mãrime în
contextul realitãþilor sociale de
astãzi: o vastã universitate particularã
apreciatã prin temeinicia înaltei
pedagogii ºi o întreagã miºcare
editorialã, mass media ºi de cercetare
ce poate deveni exemplu de iniþiativã
personalã în edificarea unor instituþii
de interes naþional.
Acest ultim capitol, redactat tot
riguros ºtiinþific de omul de catedrã
Aurelian Bondrea, are pe dedesubtul
textului emoþionantele conotaþii
biografice ale unui creator de
instituþii culturale ºi de adevãrat
curent cultural românesc în zilele
noastre încã vitrege cu disciplina lui
de bazã care este Sociologia Culturii.
De la catedra sa, profesorul predã
exact ceea ce face creatorul din el în
toate celelalte ore, când sala de curs
i se transformã în vastul teren al
construcþiei culturii naþionale.

Sãrbãtorirea unui eminent profesor
al Universitãþii Spiru Haret

 Bun venit în mediul nostru universitar.
Dupã câte ºtim, aþi fost cu câteva luni în
urmã oaspetele nostru de onoare ºi între
timp impresiile dv. s-au decantat, proiectele
de colaborare conturându-se mai bine. Dar,
mai întâi, am dori sã ne spuneþi care este
scopul prezenþei dv. la Centrul de Limbi
Strãine ºi care sunt primele impresii legate
de viitoarele proiecte?
 În primul rând, þin sã mulþumesc
Centrului de Limbi Strãine pentru cã m-a
invitat din nou. Scopul meu este, în special,
de a reîntâlni persoanele specializate în
predarea limbilor strãine pe care le-am
cunoscut deja cu ocazia primei mele vizite
din luna ianuarie a acestui an ºi de a
cunoaºte alþi profesioniºti ai dv. în acest
domeniu. În ceea ce priveºte planurile
noastre de colaborare, acestea se referã la
bine cunoscutele examene Cambridge ºi la
pregãtirea cursanþilor în vederea obþinerii
acestor certificate care atestã diverse
niveluri de cunoaºtere a limbii engleze, care,
dupã cum ºtiþi, este în prezent lingua
franca în lume. Cred cã unul dintre
avantajele dobândirii acestor certificate este
recunoaºterea cunoºtinþelor de limbã
englezã, care poate constitui un instrument
de reuºitã în viitor, o cheie care poate
deschide studenþilor multe uºi în carierã, un
paºaport pentru viitor. Acesta este proiectul
care mã intereseazã cu precãdere:
dezvoltarea colaborãrii dintre Consiliul
Britanic, o instituþie de largã recunoaºtere
internaþionalã, ºi Universitatea Spiru Haret
în domeniul examenelor Cambridge.
 De fapt, cu ocazia interactivei dv.
prelegeri, susþinutã în faþa studenþilor de
la Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine, prefaþatã de un incitant test
privind prestigioasa structurã pe care o
reprezentaþi, a reieºit excelenta idee cã
proiectele ºi programele Consiliului
Britanic în România pot contribui la
dezvoltarea acestei cooperãri. Este
adevãrat?
 Aºa sper. Consiliul Britanic este
prezent aici pentru a ajuta persoanele care
lucreazã în domeniul educaþiei ºi
învãþãmântului. Important pentru noi este
sã stabilim contact ºi cu studenþii, nu
numai cu persoanele responsabile cu
educaþia lor. Ceea ce am intenþionat azi a
fost, sã aflu ce ºtiu, într-adevãr, studenþii
despre Consiliul Britanic  o instituþie
înfiinþatã în 1934, Bucureºtiul fiind una
dintre primele 5 capitale ale lumii unde
Consiliul Britanic ºi-a deschis sediul ,
care, de obicei, este cunoscut în special
pentru impresionanta sa bibliotecã. Sper
ca biblioteca noastrã sã constituie în
continuare un punct de interes major
pentru studenþi ºi tânãra generaþie; dar noi
avem o serie de proiecte care li se

adreseazã ºi sperãm sã le atragã atenþia,
deoarece formarea noii generaþii este
obiectivul nostru principal. Pe de altã
parte, cred cã prezenþa mea în faþa lor ºi
faptul cã ascultã un nativ vorbindu-le
reprezintã un avantaj pentru cei care neau urmãrit ºi care ne-au cucerit cu
cunoºtinþele lor de limbã englezã, cu
interesul nedisimulat manifestat.
 Ce semnificaþie atribuiþi
Certificatelor Cambridge azi ºi care sunt
ºansele cursanþilor noºtri de a le obþine?
 Îndeobºte, Certificatele Cambridge
oferã imaginea exactã a unui nivel sau altul
de cunoºtinþe de limbã englezã. Dar cred
cã, dincolo de orice examen ºi de certificatul
aferent, important este ceea ce îþi poate oferi
acesta în continuare, în ce mãsurã te poate
ajuta, pe viitor, în afirmarea profesionalã.
Aºadar, examenele trebuie privite ca un
proces, dintr-o largã perspectivã. Dupã cum
am mai spus, aceste certificate deschid uºi,
oferã oportunitãþi. Ele sunt acordate de o
Universitate prestigioasã ºi binecunoscutã
în lume. Deci, aceste certificate asigurã
recunoaºterea pe plan european a
cunoºtinþelor celor examinaþi, un aspect
important pentru solicitanþii români, cãrora
le oferã posibilitatea de a-ºi continua studiile
oriunde în lume sau le sporesc ºansele unor
locuri de muncã în strãinãtate. În afarã de
studii ºi oportunitãþi în carierã, poate nu
trebuie sã neglijãm cãlãtoriile ºi
posibilitatea de a comunica cu uºurinþã cu
strãinii, de a te face înþeles.
 Ce mijloace de colaborare aveþi în
vedere pentru diversificarea registrului de
cooperare cu Centrul de Limbi Strãine ºi cu
Universitatea Spiru Haret? V-am ruga, dacã
se poate, sã specificaþi câteva dintre acestea.
 Primul pas în colaborarea noastrã
priveºte, în special, introducerea cursurilor
de pregãtire în vederea obþinerii
Certificatelor Cambridge pe diverse niveluri
de cunoºtinþe. În acest sens, Consiliul
Britanic organizeazã seminarii ºi ateliere de
lucru pentru pregãtirea profesorilor care vor
lucra cu studenþii. Avem în vedere,
împreunã cu Centrul dv. de Limbi Strãine,
introducerea cât de curând a acestor cursuri
de pregãtire, în beneficiul solicitanþilor. În
perspectivã, ne-am gândit cã nu ar fi lipsit
de interes ca profesori din Marea Britanie
sã conferenþieze, periodic, pe baza unui
program prestabilit, în faþa studenþilor
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine 
Secþia Limba Englezã.
 Ar fi o ºansã extraordinarã pentru
aceºtia în drumul lor spre o pregãtire de
excelenþã.
Vã mulþumim!

Adela DEAC,
Ruxandra VASILESCU,
lector univ. drd.

Prof.univ.dr. Florian SEICIU
80 de ani de viaþã,
53 de ani de activitate
didacticã ºi ºtiinþificã

fiþi atât de iubit de studenþi, iar pentru
colaboratori aþi reprezentat întotdeauna o oazã
de colegialitate ºi omenie  a spus cu emoþie
prof. univ. dr. Toma COMAN.
Pentru a aduce mulþumirile ºi întreaga
recunoºtinþã celui care n-a precupeþit nici un
efort pentru a ajuta la afirmarea în peisajul
Clinica Facultãþii de Medicinã Veterinarã
a renunþat pentru câteva ore la aerul sever atât
de caracteristic activitãþilor cotidiene,
primind, în schimb, cãldura, bucuria, lumina
unor evocãri privind valoarea personalitãþii
celui omagiat  profesorul ºi omul de ºtiinþã
Florian SEICIU.
Universitatea Spiru Haret a creat o
miºcãtoare tradiþie prin omagierea dascãlilor
ei, Facultatea de Medicinã Veterinarã
consacrând sãrbãtoritului, iatã, la aniversarea
a 80 de ani de viaþã ºi 53 de ani de activitate
prodigioasã, pusã în slujba profesiei de medic
veterinar ºi a învãþãmântului superior veterinar,
o Sesiune ºtiinþificã omagialã.
Remarcând contribuþia consistentã a prof.
univ. dr. Florian SEICIU la organizarea
facultãþii ºi a Clinicii veterinare universitare,
prof. univ. dr. Toma COMAN, decanul
facultãþii, a prezentat câteva repere
semnificative ale unei laborioase activitãþi
didactice ºi ºtiinþifice: elaborarea unui numãr
de 172 de lucrãri ºtiinþifice, din care 4 tratate
ºi mai multe manuale universitare sau
îndreptare terapeutice, din care trei au apãrut
la Editura Fundaþiei România de Mâine;
îndrumarea primilor paºi pe drumul activitãþii
de cercetare ºtiinþificã a unui numãr de 41 de
doctoranzi, din care 6 provenind din diferite
þãri ale lumii, iar 3 sunt doctoranzi mai tineri
din facultate, contribuind ºi în acest fel la
întãrirea prestigiului profesional ºi ºtiinþific
al Facultãþii de Medicinã Veterinarã.
Într-o asemenea ambianþã ne plecãm în
faþa celui care a ºtiut sã reverse asupra
studenþilor dragoste ºi înþelegere, pregãtind
cursuri de o rarã frumuseþe, ceea ce a fãcut sã

sã înceapã ºcoala la Liceul particular din
Buzãu  Spiru Haret ºi sã desfãºoare ºi sã
încheie activitatea didacticã la Universitatea
Spiru Haret, una din cele mai puternice
instituþii de învãþãmânt superior particular din
þarã. Cu modestie, prof. univ. dr. Florian
SEICIU a precizat cã ceea ce s-a spus despre

Sesiune omagialã la
Facultatea de
Medicinã Veterinarã

ºcolii de medicinã veterinarã a Facultãþii de
Medicinã Veterinarã, a luat cuvântul prof.
univ. dr. doc. Grigore POSEA, prorector al
Universitãþii, care a spus, printre altele:
Particip cu o deosebitã plãcere la aceastã
adevãratã sãrbãtoare ca delegat din partea
domnului prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
rectorul Universitãþii Spiru Haret, care poartã
o mare consideraþie ºi stimã sãrbãtoritului
nostru  profesorul Florian SEICIU , pentru
a-i înmâna Diploma de Onoare a
Universitãþii Spiru Haret. Fiind primul decan
al Facultãþii de Medicinã Veterinarã, a pus
piatra de temelie la înãlþarea acesteia,
contribuind la instruirea numeroaselor
promoþii de medici veterinari, la creºterea
unor cadre didactice de înaltã valoare
didacticã ºi ºtiinþificã, având puterea, la
momentul potrivit, sã se retragã discret din
aceastã funcþie  a precizat prof. univ. dr. doc.
Grigore POSEA, înmânându-i prof. univ. dr.
Florian SEICIU distincþia binemeritatã.
Copleºit de emoþie, octogenarul omagiat
a mãrturisit cã o coincidenþã fericitã a fãcut

el reprezintã mai mult decât ceea ce a fãcut,
iar ceea ce i-a dominat viaþa a fost munca
asociatã mereu cu plãcerea, cu dragostea
pentru oameni, de la studenþi la tinerele cadre
didactice, iar amintirile care l-au marcat sunt
cele ce au întãrit ºi dezvoltat acest tezaur.
Sunt onorat cã particip la aceastã Sesiune
ºtiinþificã omagialã  a subliniat acad. prof.
univ. dr. A.T. BOGDAN. Prefaþând
comunicarea ºtiinþificã prezentatã în acest
cadru deosebit, academicianul A.T.
BOGDAN a apreciat cã ilustrul magister,
prof. univ. dr. Florian SEICIU este
coordonatorul recunoscut al ºcolii româneºti
contemporane de obstetricã, ginecologie ºi
andrologie veterinarã, definind locul
remarcabil pe care-l ocupã acesta în
elaborarea biotehnologiilor de reproducþie 
metodã eficientã de ameliorare geneticã în
zootehnia modernã.
La vocaþia de mentor ºi educator a
sãrbãtoritului s-a referit conf. univ. dr. Traian
LEAU, care observa cã acum, la vârsta
senectuþii, acesta ne priveºte cu înþelepciunea

celui care a acumulat o vastã experienþã
profesionalã ºi de viaþã pe care o transmite cu
multã generozitate celor mai tineri discipoli ai
sãi dornici sã-i calce cu sfialã pe urme. De la
catedrã, domnul prof. univ. dr. Florian SEICIU
ºi-a etalat întreaga mãsurã a talentului didactic.
Bogãþia cunoºtinþelor transmise au gãsit terenul
fertil, deoarece domnia sa alegea totdeauna
metoda cea mai potrivitã pentru a inocula ideile
ºi a se asigura cã au fost înþelese corect  a
remarcat vorbitorul. Numeroasele promoþii de
studenþi îºi amintesc cu mare plãcere cursurile
bine pregãtite ºi prezentate într-un mod foarte
clar ºi concis, cu o precizie deosebitã,
permanent actualizate. Þinuta academicã ºi
sobrietatea au fost alte douã calitãþi uºor de
observat de studentul care încerca sã prindã cât
mai mult din ceea ce i se oferea, în cãutarea
unui model viu, cât mai aproape de ideal,
transmis cu bunãvoinþã ºi modestie, de o
personalitate foarte puternicã. Acurateþea
expunerilor, argumentate ºtiinþific, era întregitã
cu exemple foarte bine alese ºi demonstraþii
prezentate într-o coerenþã desãvârºitã.
Un dascãl bun trebuie sã fie ºi un
cercetãtor ºtiinþific bun, pentru a putea sã se
perfecþioneze permanent, pentru a putea fi la
curent cu tot ce este nou în profesia sa, dar
mai ales pentru a putea fi apt de a împãrtãºi
studenþilor sãi din experienþa acumulatã,
deschizându-le ferestre largi spre aceastã lume
 considerã cu convingere prof. univ. dr.
Florian SEICIU. Pornind de la aceastã
profesiune de credinþã, conf. univ. dr. Alin
BÎRÞOIU a prezentat o comunicare privind
studiile realizate asupra diagnosticului ºi
terapiei unor maladii, susþinând cã aplicarea
unei singure metode poate conduce la
concluzii greºite, ideal fiind elaborarea unui
complex, apelându-se la mai multe metode.
Am avut privilegiul sã consemnez toate aceste
mãrturii despre un venerabil octogenar, încercând
sentimentul cã am participat la o adevãratã

Adela DEAC

Aspecte de la Sesiunea omagialã
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ADMITEREA
pentru anul
de învãþãmânt
20032004

la
Universitatea
Spiru Haret
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
al Fundaþiei România de Mâine
(Str. Ion Ghica nr. 13)

Facultãþi ºi specializãri

pag. 4

FACILITÃÞI

pag. 5

Taxa de înscriere
Taxa de ºcolarizare

pag. 5

În Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, precum ºi în aceste edificii (toate în proprietate) din Bucureºti,
Braºov, Câmpulung-Muscel, Râmnicu-Vâlcea, Constanþa, Blaj, Craiova,
funcþioneazã facultãþile Universitãþii Spiru Haret

Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

Bucureºti, B-dul Basarabiei nr. 256

Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313
Braºov

Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11
Râmnicu-Vâlcea

Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46

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

Constanþa, Strada Unirii nr. 32-34

Câmpulung-Muscel

Braºov, Strada Turnului nr. 5

Câmpulung-Muscel, Strada Traian nr. 223
Blaj

Blaj, Strada Tudor Vladimirescu nr. 80

Craiova

Craiova, Strada Brazda lui Novac nr. 4
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret
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Ce trebuie sã ºtim despre

Admiterea la Universitatea Spiru Haret
Taxa de înscriere
Taxa de înscriere pentru admitere este de
500.000 lei. Fiii de þãrani, cadre didactice,
pensionari ºi ºomeri sunt scutiþi de plata taxei
de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
 candidaþilor fii de þãrani, în baza adeverinþei
eliberate de primãria comunei unde domiciliazã
pãrinþii acestora;
 candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul
unei adeverinþe eliberate de ºcoala unde
funcþioneazã pãrinþii;
 candidaþilor fii de pensionari, în baza
cuponului de pensie din ultima lunã;
 candidaþilor fii de ºomeri, în temeiul unei
adeverinþe care sã ateste statutul de ºomer.

Taxele de ºcolarizare
Deºi rata inflaþiei, în anul 2002, a fost de
18,2% ºi, implicit, costurile ºcolarizãrii pe
student au crescut, taxele de ºcolarizare pentru
anul universitar 2003-2004 rãmân
neschimbate faþã de cele din anul de
învãþãmânt anterior, fiind urmãtoarele:
 Pentru cursurile de zi ale facultãþilor:
Management Financiar-Contabil, Finanþe ºi
Bãnci, Contabilitate ºi Finanþe, Marketing ºi
Comerþ Exterior, Management, Drept, ªtiinþe
Juridice ºi Administrative, Limba ºi Literatura
Românã, Sociologie-Psihologie, PsihologiePedagogie, Filosofie ºi Jurnalism, MatematicãInformaticã, Istorie, Geografie, Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, Muzicã 
echivalentul în lei a 400 $*;
 Pentru cursurile de zi ale facultãþilor: Limbi
ºi Literaturi Strãine, Arhitecturã, Educaþie Fizicã
ºi Sport, Teatru  echivalentul în lei a 500 $*;
 Pentru Facultatea de Medicinã Veterinarã
 echivalentul în lei a 600 $*;
 Pentru formele de învãþãmânt cu frecvenþã
redusã ºi la distanþã  echivalentul în lei a 300 $*.
Taxele de ºcolarizare se pot achita integral,
la începutul anului universitar, sau în 3 rate.

Facilitãþi

acordate studenþilor de
Fundaþia România de Mâine

Senatul Universitãþii Spiru Haret ia act de
facilitãþile acordate, prin Hotãrârea
Consiliului Fundaþiei România de Mâine,
studenþilor Universitãþii Spiru Haret, inclusiv
celor care susþin admiterea în anul 2003:
a) menþinerea taxelor de ºcolarizare în anul
universitar 2003-2004 la nivelul celor din anul
de învãþãmânt 2002-2003 ºi posibilitatea
achitãrii lor în trei rate;
b) neperceperea de taxe de înscriere la
admitere pentru fiii de þãrani, cadre didactice,
pensionari ºi ºomeri;
c) acordarea de burse de merit, în valoare
de 2-3 miliarde lei pentru anul universitar
2003-2004, pentru studenþii care au
obþinut, în anul de învãþãmânt anterior,
medii între 9 ºi 10, asigurându-le astfel
studii gratuite; se stimuleazã, în acest mod,
competiþia, se motiveazã efortul ºi se pun
în valoare capacitãþile intelectuale,
aptitudinile ºi talentul studenþilor
Universitãþii Spiru Haret;

d) achiziþionarea de cursuri ºi manuale
universitare, realizate în editura ºi tipografia
proprii, cu o reducere de 30% faþã de preþul la
care se vând în librãrii;
e) vizionarea emisiunilor Televiziunii
România de Mâine (tvRM)  post naþional
universitar ºi cultural, creat special pentru a
veni în sprijinul celor dornici sã înveþe ºi sã se
cultive ºi accesul gratuit la publicaþia Opinia
naþionalã, sãptãmânal de opinie, informaþie
ºi idei de larg interes naþional;
f) masã, în cantinele proprii din Bucureºti ºi
Braºov, subvenþionatã cu 30% de cãtre Fundaþia
România de Mâine;
g) cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
h) acces gratuit la cluburile studenþeºti
proprii din Bucureºti ºi Braºov ºi în
Complexul sportiv propriu din Bucureºti,
care cuprinde un stadion de 5.000 locuri,
terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal,
baschet etc.
(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)

Aspect de la înmânarea diplomelor pentru burse de merit
la Facultatea de Sociologie-Psihologie (martie 2003)

Punct de desfacere a cãrþii universitare, amplasat la parterul Palatului
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii (Str. Ion Ghica nr.13)

Unul din cele 3 cãmine pentru studenþi (Aleea Moldoviþa nr.5-10)

Aspect din cantina-restaurant (B-dul Metalurgiei nr.87)

Aspect de la Baza sportivã din ªoseaua Berceni nr.104

Imagine din Clubul Universitãþii Spiru Haret (B-dul Metalurgiei nr.87)

* La cursul leu/$ din ziua plãþii

Actele necesare
Pentru înscrierea la admitere, candidaþii
trebuie sã depunã, într-un dosar plic,
urmãtoarele acte:
 diploma de bacalaureat sau diplomã
echivalentã cu aceasta (adeverinþã eliberatã de
liceu, pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2003), în
original sau copie legalizatã;
 certificatul de naºtere, în copie xerox;
 certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul),
în copie xerox;
 adeverinþã medicalã tip;
 copie dupã buletinul (cartea) de identitate,
care sã cuprindã codul numeric personal;
 3 fotografii tip buletin de identitate.
(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)
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Târgul Internaþional de Carte

BOOKAREST 2003

Cursuri, manuale, cãrþi de ºtiinþã, cãrþi cu destinaþie didacticã, toate purtând semnãturile profesorilor
Universitãþii Spiru Haret, au conferit atracþie ºi o imagine aparte standului organizat de

Editura Fundaþiei România de Mâine

Cãrþi valoroase, lansãri de succes

 Geomorfologia României
de prof.univ.dr.doc. Grigore POSEA
 Cartografierea geomorfologicã
de prof.univ.dr.doc. Grigore POSEA
ºi conf.univ.dr. Adrian CIOACÃ
 Teorie ºi practicã în psihodiagnozã
de prof.univ.dr. Mihaela MINULESCU

Târgul Internaþional de Carte
BOOKAREST 2003 a avut, dupã unele
aprecieri, o mai mare amplitudine decât cele
zece ediþii precedente. El a reunit 300 de
expozanþi din þarã ºi strãinãtate ºi circa 60 de
mii de vizitatori, dar vânzarea de carte nu pare
sã fi depãºit stadiile precedente. Afluxul masiv
de vizitatori s-a fãcut simþit cu deosebire în
consultarea la stand a cãrþilor, cu lecturi
prelungite în picioare, cu solicitarea diverselor
informaþii, cu participãri neutre la lansãrile,
uneori cu iz de spectacol, ale noilor titluri ºi
volume. ªi nu doar preþurile inaccesibile
salariului mediu pe economie au fãcut ca multe
biblioteci individuale sã rãmânã fãrã volumele
dorite. Preferinþele lectorilor români încã mai
staþioneazã în zona cãrþilor fundamentele, de
referinþã, reprezentative pentru un scriitor,
pentru un curent sau chiar pentru o întreagã
literaturã. Sub acest aspect, editurile din þãrile
occidentale s-au arãtat a fi mult mai omogene.
Spania, ca invitat de onoare la recenta ediþie a
Târgului Internaþional de Carte Bookarest, dar
ºi Franþa, Marea Britanie, Germania º.a. au avut
o prezenþã exemplarã. Editurile româneºti, în
schimb, sunt de regulã confruntate cu mari
probleme financiare ºi, din aceastã cauzã, îºi
permit mai rar luxul editãrii lucrãrilor
fundamentale, de referinþã, aºadar cu un
pronunþat caracter educaþional. Accentul
producþiei de carte cade uneori pe elemente de
divertisment, pe traduceri mai vechi, nu dintre
cele mai cãutate, pe improvizaþii inspirate din
sexologie, astrologie, crime celebre º.a.m.d.
Cartea ca instrument fundamental de studiu, de
reflecþie ºi ca normã de viaþã, cartea capabilã sã
determine un destin uman, cartea prin apariþia
ºi difuzarea cãreia poate fi consacrat prestigiul
unui eveniment cultural, precum târgul cu acest
profil, se oferã, parcã, din ce în ce mai rar la
noi, în pofida multor stimulente binevenite, sub
forma premiilor speciale, a sponsorizãrilor, a
popularizãrilor prin mass-media º.a. Explozia
editorialã de suprafaþã ascunde, se pare, o crizã
tematicã, o crizã de orientare culturalã, o crizã
vizibilã ºi în fineþea gustului editorial. Pentru
cã în acest sector, acumulãrile cantitative nu
conduc întotdeauna spre calitate. Dar poate cã
tocmai aceastã stare de lucruri acþioneazã ca un
catalizator asupra conºtiinþei cititorului obiºnuit.
ªi de aici porneºte preferinþa, din ce în ce mai
manifestã, faþã de cartea la care revii ºi dupã ce
ai citit-o. Din aceastã categorie face parte
producþia Editurii Fundaþiei România de Mâine.
Apãrutã ca reflex cultural al Universitãþii Spiru
Haret, aºadar din necesitatea tipãririi tratatelor,
cursurilor, monografiilor, sintezelor,
îndrumãtoarelor practice pentru studenþi,
Editura Fundaþiei România de Mâine este o
instituþie educaþionalã prin excelenþã. Ca atare,
solicitãrile de carte îi revin din mai multe centre
universitare. Aºa se ºi explicã larga ei audienþã
la târgurile de carte, în cadrul cãrora expune cele
mai noi apariþii, dar ºi alte lucrãri reprezentative
din totalul celor circa 800 de titluri, apãrute în

mai multe milioane de exemplare. Lansãrile de
carte ale Editurii Fundaþiei România de Mâine
constituie de fiecare datã un eveniment cultural.
Acest fapt a fost pe deplin ilustrat ºi la Târgul
Internaþional de Carte BOOKAREST 2003.
Vineri, 23 mai a.c., Editura Fundaþiei
România de Mâine a lansat aici trei lucrãri:
Teorie ºi practicã în psihodiagnozã de prof.
univ. dr. Mihaela Minulescu, Geomorfologia
României de prof. univ. dr. doc. Grigore Posea
ºi Cartografierea geomorfologicã de prof.
univ. dr. doc. Grigore Posea ºi conf. univ. dr.
Adrian Cioacã. Festivitatea de lansare a fost
precedatã de scurta intervenþie a dnei Georgeta
Mitran, directoarea Editurii Fundaþiei România
de Mâine, care a înfãþiºat activitatea de
ansamblu a Editurii, precum ºi cele mai noi
apariþii, pe domenii ºi specializãri universitare.
Una dintre aceste noi apariþii editoriale, purtând
amprenta unei viziuni moderne, este lucrarea
Teorie ºi practicã în psihodiagnozã ºi ea
aparþine specialistei de prestigiu, Mihaela
Minulescu, decanul Facultãþii de SociologiePsihologie a Universitãþii Spiru Haret. Despre
activitatea ºtiinþifico-didacticã a autoarei ºi
despre valoarea de referinþã a acestei cãrþi, cu
caracter de curs universitar, dar ºi de îndrumare
mai largã în domeniul psihodiagnozei a fost
invitat sã ia cuvântul prof. univ. dr. Ion
Mânzatu. Vorbitorul a fãcut o scurtã istorie a
diagnozei ºi prognozei, prin fundamentarea
cãrora psihologia a devenit o forþã în ºtiinþa
contemporanã. Lumea a conºtientizat tot mai
mult cã cel mai complex, mai dinamic, dar ºi
mai stabil fenomen este sufletul omenesc, cã
miºcãrile lui lãuntrice, reflexele sale se
desfãºoarã dupã anumite legi care, o datã
cunoscute, pot oferi imaginea actualã în toatã
complexitatea ei (diagnoza), dar ºi cea virtualã
(prognoza) a întregii societãþi. Caracterul
oamenilor nu numai cã premerge condiþiile
economico-sociale, considerate adesea ca
hotãrâtoare în desfãºurarea istoriei, dar uneori
le ºi determinã într-un mod atât de concret, încât
psihologia a dobândit astãzi statutul unei ºtiinþe
fundamentale, teoretice, dar ºi practice. Ea este
privitã cu interes ºi cu admiraþie, întrucât ea se
aventureazã  ºi reuºeºte în aceastã superbã
îndrãznealã  sã mãsoare capacitãþi considerate
altãdatã ca indefinibile. Testele psihologice se
aplicã pe o scarã din ce în ce mai mare ºi
rezultatele lor condiþioneazã reuºita fiecãrei
decizii. Capitolele cãrþii, consacrate testãrii
intelectuale ºi interviului psihologic stârnesc
un larg interes, de la cititorul de rând la
managerul cel mai redutabil. În continuarea
reuniunii, lector univ. dr. Maria Tãnase a vorbit
despre pasiunea de cercetare a autoarei, despre
lucrãrile sale precedente ºi despre cele
proiectate, despre ºansa studenþilor de a avea
la îndemânã asemenea cãrþi care sintetizeazã
direcþii esenþiale de gândire ºi de acþiune
practicã. În încheiere, autoarea lucrãrii a
mulþumit tuturor celor prezenþi pentru
participarea la lansarea cãrþii sale, a mulþumit,

de asemenea, conducerii Universitãþii Spiru
Haret ºi Editurii Fundaþiei România de Mâine
pentru sprijinul acordat la apariþia, în
exemplare condiþii tehnico-grafice, a unor
asemenea lucrãri.
Lansarea celor douã lucrãri, prima
aparþinând prof.univ.dr.doc. Grigore Posea ºi cea
de-a doua, inclusiv conf.univ.dr. Adrian
Cioacã, a prilejuit o sãrbãtoare a spiritului, ca
de fiecare datã când cel mai bine cunoscut
geograf român de astãzi este prezent într-o nouã
apariþie editorialã. ªi cum ambele lucrãri lansate,
respectiv Geomorfologia României ºi
Cartografierea geomorfologicã, au o unitate
organicã, în luãrile de cuvânt a fost cu deosebire
reliefate concepþia acestor lucrãri ºi finalitatea
lor. Primul care a luat cuvântul a fost prof.univ.dr.
Nicolae Popescu care a þinut sã precizeze cã
vorbeºte ca fost student, ca discipol ºi ca actual
colaborator al profesorului Grigore Posea. Între
altele, el a spus:
Acum 42 de ani, ca student am avut
privilegiul de a audia cursul Geomorfologia
României, predat pe atunci de tânãrul
conferenþiar Grigore Posea. Studenþi fiind,
ne-am dat seama cã ne gãseam în faþa unui nou
mod de abordare a problemelor de
geomorfologie regionalã. Acest mod de tratare,
dar cu altã conotaþie ºi la altã dimensiune, se
regãseºte mai târziu în lucrarea Relieful
României, publicatã în 1974.
De atunci au trecut aproape trei decenii, timp
în care s-au acumulat tot mai multe date despre
toate regiunile geografice ale României. Ele
trebuiau din nou sintetizate într-o lucrare unitarã,
care sã aibã la bazã tot o concepþie integratoare
ºi unitarã privind aspectele genetico-evolutive
ºi cele regionale. ªi aceastã treabã, deloc uºoarã,
a fãcut-o tot profesorul Grigore Posea, care prin
Geomorfologia României a oferit geografilor
români nu doar un model de sintezã, dar ºi o
valoroasã sursã de informare, privind nu numai
geneza ºi evoluþia de ansamblu a reliefului
României, ci ºi individualitatea geomorfologicã
a regiunilor ce îl compun.
Geomorfologia României este o carte care
include o mare cantitate de informaþie adusã la
zi, o carte în care gândirea ºi experienþa autorului
îi conferã valoare ºi utilitate.Geomorfologia
României însumeazã 438 pagini, text ºi
bibliografie, repartizate în 21 capitole. Fiecare
capitol prezintã un tip genetic de relief analizat
atât în contextul evoluþiei sale temporale, cât ºi
prin prisma repartiþiei ºi individualitãþii
teritoriale. Acest principiu de bazã rezultã din
primele capitole ale lucrãrii în care sunt definite
Geneza ºi evoluþia reliefului României, Sistemul
geomorfologic al teritoriului României, precum
ºi Tipurile ºi subtipurile majore de relief.
Capitolele urmãtoare  Relieful de nivelare prin
eroziune, piemonturile, pedimentele, relieful
fluviatil (terase ºi lunci), relieful glaciar ºi
periglaciar - definesc principalele trepte
morfogenetice, care sunt interpretate ca faze ºi
etape succesive de evoluþie a reliefului României

 Relaþiile publice ºi universul
comunicãrii internaþionale
de conf.univ.dr. Simona-Mirela MICULESCU
ºi asistent univ. Mirela MUSTAÞÃ
 Drept penal. Partea specialã
de prof.univ.dr. Gheorghe DIACONESCU

sau ca faze sincrone cu tendinþe reliefogene
diferite impuse de climã, structurã sau
petrografie.
O importanþã deosebitã privind planificarea
ºi dezvoltarea regionalã durabilã îl au ultimele
douã capitole  Procesele geomorfologice
actuale ºi degradarea terenurilor ºi Regionarea
geomorfologicã a teritoriului României; ele aduc
în faþa specialiºtilor probleme privind
vulnerabilitatea ºi potenþialul real de utilizare a
unor categorii de terenuri.
Geomorfologia României este nu numai o
carte pentru învãþãturã, ci ºi o pledoarie pentru
cunoaºterea prin cercetarea organizatã a
multiplelor aspecte teoretice ºi practice pe care
relieful ni le oferã. Este o realizare ºtiinþificã
deosebitã, documentatã ºi argumentatã, de care
lumea geografilor trebuie sã profite. Sunt sigur
cã aceastã carte se va gãsi pe masa de lucru a
fiecãruia ca un valoros instrument în munca
noastrã de instruire ºi de cunoaºtere  a spus în
încheiere prof. univ. dr. Nicolae Popescu.
În continuare, conf. univ. dr. Adrian Cioacã a
vorbit despre geneza cãrþii Cartografierea
geomorfologicã ºi despre caracterul ei de
îndrumare a studenþilor în cercetarea ºtiinþificã ºi
în elaborarea lucrãrii de licenþã. Prof. univ. dr.
doc. Grigore Posea a rostit o veritabilã profesie
de credinþã, evidenþiind principiile ºi convingerile
care au condus la elaborarea tuturor lucrãrilor sale
de specialitate, cu deosebire a celor consacrate
Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic, tratat
genetic, evolutiv ºi sistemic.
Caracterul de eveniment cultural, propriu
acestor lansãri, reiese ºi din faptul cã solicitãrile
de carte, la standul special amenajat de Editura
Fundaþiei România de Mâine, au depãºit,
cantitativ ºi valoric, pe cele înregistrate la
precedentele ediþii ale târgurilor de carte.

Mihai IORDÃNESCU
*
*
*
Sâmbãtã, 25 mai, în ambianþa de sãrbãtoare
a spiritului oferitã de cea de-a 11-a ediþie a
Târgului Internaþional de Carte Bookarest 2003,
Editura România de Mâine a continuat sã-ºi
onoreze generoasa tradiþie, de lansare cãtre
sufletul iubitorilor de carte universitarã a unor
noi lucrãri de referinþã, cum remarca în
deschiderea acestui eveniment editorial, doamna
Georgeta Mitran, directoarea acestei
prestigioase edituri.
Relaþiile publice ºi universul comunicãrii
internaþionale purtând douã semnãturi de marcã,
Simona-Mirela Miculescu ºi Mirela Mustaþã,
o incursiune în lumea comunicãrii, cu accent pe
dimensiunea ei internaþionalã, reprezintã un gest
temerar, fiind primul curs universitar de
comunicare internaþionalã destinat studenþilor de
la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene a Universitãþii Spiru Haret.
Aceastã lucrare constituie o premierã în
peisajul academic românesc ºi unul dintre
puþinele demersuri de acest gen din lume  a

subliniat domnul ambasador Mihnea
Constantinescu, director în Ministerul
Afacerilor Externe. Era cu atât mai necesarã
apariþia acum a acestei lucrãri, intitulatã cu
modestie curs universitar, cu cât ea abordeazã o
tematicã neacoperitã, când dezvoltarea, fãrã
frontiere, a multor companii de afaceri cunoaºte
era nouã a marketingului globalizãrii, a
televiziunii prin satelit, a reþelelor de calculatoare
ºi a tehnologiilor ultramoderne de comunicare.
Pornind de la convingerea intimã cã
specialistul în relaþiile publice internaþionale
trebuie sã fie un bun comunicator, instruit ºi
educat, nu numai talentat, autoarele, în cele 18
capitole ale lucrãrii, descifreazã cu pertinenþã ºi
profesionalism, tipuri ºi structuri ale relaþiilor
internaþionale, tipologia ºi paradigmele
comunicãrii, relaþiile publice în contextul
globalizãrii, strategii ºi campanii de
conºtientizare ºi informaþii publice internaþionale, managementul situaþiei de crizã în
comunicarea internaþionalã, deschizând noi
drumuri în cercetarea ºtiinþificã.
Din perspectiva specialistului care lucreazã în
domeniul relaþiilor publice din sectorul privat, s-a
referit la aceastã valoroasã carte doamna Cãtãlina
Stan, preºedinta ºi directorul general executiv al
BDR Associates Communication Group, care a
apreciat cã o atare lucrare se adreseazã nu doar
studenþilor de la Universitatea Spiru Haret, ci
tuturor tinerilor care îºi cautã identitatea. Pentru cã
fiecare capitol deschide orizonturi, lãrgeºte spaþiile,
ajutându-ne sã înþelegem mesajele, sã descifrãm
tainele comunicãrii internaþionale. De aceea se
poate spune, fãrã nici o exagerare, cã, aºa cum a
fost conceputã ºi elaboratã de cãtre cele douã
autoare care au fãcut o excelentã echipã, lucrarea
se constituie într-un util îndreptar profesional, care
se recomandã de la sine.
În numele acestei echipe, a luat cuvântul
doamna ambasadoare conf.univ.dr. SimonaMirela Miculescu, care a spus: Ne prezentãm
cu sfioºenie în faþa potenþialilor noºtri cititori, dar
ºi cu justificate emoþii. Elogioasele cuvinte rostite
în acest cadru elevat ne întãresc convingerea cã
am reuºit sã oferim tuturor celor care se pregãtesc
pentru cariera diplomaticã un ghid care reprezintã
o pledoarie pentru profesionalism, o luptã
împotriva diletantismului .
Remarcabila lucrare intitulatã Drept penal.
Partea specialã, apãrutã în douã volume la
Editura Fundaþiei România de Mâine poartã
semnãtura domnului prof. univ. dr. Gheorghe
Diaconescu, decanul Facultãþii de Drept a
Universitãþii Spiru Haret, distins universitar ºi
apreciat penalist. Originalitatea acestei lucrãri
debuteazã din concepþia ei, în loc de Prefaþã
autorul oferind un capitol intitulat cu modestie
Preliminarii, care cuprinde module, scheme de
incriminare a unor fapte socialmente periculoase,
ajutând cititorul sã pãtrundã în intimitatea normei
penale, sã aibã acces la filonul doctrinar, sã intre
în atmosfera de lucru specificã, prin asistarea la
cât mai multe ºedinþe pentru a se familiariza cu
procedurile penale.
Dacã ar fi sã relev ceea ce este esenþial de
reþinut în legãturã cu aceastã remarcabilã

contribuþie didacticã ºi ºtiinþificã a prof. univ.
dr. Gheorghe Diaconescu  releva conf. univ.
dr. Petre Buneci, prodecan al Facultãþii de Drept
a Universitãþii Spiru Haret, pe primul plan ar
trebui menþionatã rigoarea documentãrii, a
structurii tematice ºi a discursului analitic. Pe
acelaºi plan se situeazã concizia, care dã forþã
suplimentarã expunerii ºi deopotrivã claritate,
supleþe ºi forþa penetrantã într-un univers juridic
pe cât de important pe atât de dificil. ªi adãugãm
acestora ºtiinþa profesorului Diaconescu de a
puncta, de a accentua asupra acelor aspecte de
conþinut care sunt fundamentele în discernerea,
descifrarea ºi înþelegerea normei incriminatoare
penale ca element esenþial în construcþia lucrãrii.
Cele douã volume ale lucrãrii structureazã
conþinutul în trei titluri: Infracþiuni contra
siguranþei statului, Infracþiuni contra persoanei
ºi Infracþiuni contra patrimoniului, împãrþite în
capitole ºi paragrafe, judicios dispuse, astfel încât
unitatea lucrãrii sã decurgã firesc ºi fãrã tensionãri
între cele douã pãrþi ale sale. Titlurile, capitolele
ºi celelalte subdiviziuni sunt alcãtuite, dupã cum
însuºi autorul ne dezvãluie, în raport de normele
penale speciale, reflectate în Codul Penal, precum
ºi numeroase legi speciale ºi extrapenale.
Lucrarea, în conþinut, structurã, univers
ideatic, analizã ºi interpretare, reprezintã un aport
substanþial de capital intelectual, un model de
analizã ºi expunere, cu deschideri europene,
potrivit exigenþelor disciplinei ºi ale comunicãrii
juriºtilor din România, în cadrul cãreia profesorul
Gheorghe Diaconescu ocupã una dintre cele mai
importante poziþii.
În final, profesorul Gheorghe Diaconescu a
fost felicitat pentru curajul de a scrie acest curs
în situaþia în care au loc modificãri continue ale
legislaþiei penale.
Mulþumind pentru privilegiul de a beneficia
de o asemenea prezentare convingãtoare, domnul
prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu a mãrturisit
cã apariþia acestei cãrþi în douã volume l-a
îndatorat multor persoane  prodecanului, domnul
conf. univ. dr. Petre Buneci, care s-a aplecat cu
interes profesional asupra lucrãrii ºi a rostit prea
frumoasele cuvinte, Editurii Fundaþiei România
de Mâine, care a vegheat tot timpul asupra
acurateþei textelor, suportând mereu actualizãri în
raport cu modificãrile survenite, doamnei
directoare, dispusã sã asigure rapid ºi cu
competenþã apariþia acestora, fãcând posibilã, ºi
de aceastã datã, editarea unei scriituri în condiþii
remarcabile, mulþumind tuturor celor care l-au
onorat cu prezenþa, în acest moment deosebit de
important pentru viaþa oricãrui cãrturar.
Despre cartea astãzi lansatã prof.univ.dr.
Gh. Diaconescu a precizat cã a scris-o într-un
ritm alert dintr-o nevoie imperioasã de a pune
grabnic la îndemâna celor interesaþi analiza acelor
texte nou introduse în legislaþia penalã sau care
au fost drastic modificate în cursul anului 2002 ºi
la începutul acestui an.
În încheiere, profesorul Gheorghe
Diaconescu a exprimat recunoºtinþa sa
participanþilor la acest eveniment editorial pentru
pacienþa ºi interesul cu care l-au urmãrit pe
conf.univ.dr. Petre Buneci ºi pe autorul cãrþii.

Adela DEAC
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Prin noi, UNIVERSITATEA la tine acasã !

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
2 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (13). Identificarea persoanei juridice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:35 Drept penal (7). Infracþiunile contra persoanei 
omucidere. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu
12:00 Drept constituþional (5). Dezvoltarea constituþionalã
dupã 1989. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
13:05 Drept internaþional public (20). Drept internaþional
umanitar (III). Autor: prof.univ.dr. Vasile Creþu
14:00 Drept diplomatic ºi consular (1). Dreptul consular (II).
Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
14:30 Drept roman (24). Obligaþii (III).
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect.univ.dr.
Valeriu Marinescu (r)
16:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
17:00 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 Ora melomanului. Emisiune în direct de Dumitru Cucu
20:30 Planeta Pãmânt. Castelele din Boemia (I)
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Emisiune de învãþãmânt ºi educaþie
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
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 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)
05:00 Program muzical

MARÞI
3 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Istoria economicã a României (6). Comerþul exterior
al României 1860  1914. Autor: conf.univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
10:30 Geografia economicã mondialã (7). Geografia
agriculturii mondiale. Autor: lector univ.dr. Nicu Aur
11:30 Cercetãri de marketing (4). Mãsurarea ºi scalarea
fenomenelor de marketing. Autor: conf.univ.dr.
Manuela Epure
12:00 Economie politicã (20). Statul ºi economia.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
13:05 Biroticã (8). Formatarea tabelelor; efect de calcul în
tabel. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
13:40 Introducere în marketing (6). Politica de distribuþie.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
14:15 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (5).
Agricultura mondialã ºi alimentaþia în lume.
Autor: asistent univ.drd. Gabriela Ungureanu
14:35 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (4). Relaþii comerciale externe ale statelor.
Autor: asistent univ.dr. Mãdãlina Spânu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM
16:30 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Emisiune de învãþãmânt ºi educaþie (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate
ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
20:30 Planeta Pãmânt. Castelele din Boemia (II)

21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Culturã fãrã tranziþie
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. Realizator: Marian Oprea
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)
05:00 Program muzical

MIERCURI
4 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Informaticã pentru sociologie (10). Modificarea ºi
formatarea diagramelor. Autor: conf.univ.dr.
Constantin Dochiþoiu
10:30 Psihologie experimentalã (10). Demonstraþii
experimentale în laboratorul de psihologie (II).
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
11:15 Teorii ale presei (2). Presã ºi culturã  texte fundamentale. Autor: conf.univ.dr. Adrian Pãunescu
12:25 Introducere în mass  media (8). Funcþiile socio 
culturale ale mass  media. Autor: prof.univ.dr.
Lucian Chiºu
12:55 Sisteme logice (4). Logica predicatelor, sintaxa ºi
semantica. Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
13:40 Fundamentele psihologiei (4).
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
14:05 Teoria comunicãrii (3/2). Funcþiile comunicãrii (II).
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM. Program muzical  realizat de
Dumitru Cucu
16:30 Academica. Starea naþiunii.
România, încotro? Culturã fãrã tranziþie (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
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 în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. Realizator: Marian Oprea
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)
05:00 Program muzical

JOI
5 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Istoria literaturii române vechi (11). Cãrþile populare
româneºti. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:25 Limba românã (9/1). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
10:55 Limba latinã (11). Flexiunea verbalã. Tema prezentului (II). Autor: prof.univ.dr. Liviu Franga
11:30 Teoria literaturii (5). Istoria literarã ºi critica literarã.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
12:00 Literatura românã (2). Cultura românã în context
european. Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
13:05 Istorie ºi civilizaþie francezã (4). Secolul XVI 
Clasicismul. Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
14:00 Televorbirea. Emisiune de Ilie Ciurescu (r)
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM. Universul cunoaºterii. Emisiune
de Cãtãlin Grosu
16:30 Patronatele în economia de tranziþie. Emisiune în
direct, realizatã de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi

19:10
19:30
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
05:00

Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
În slujba adevãrului. Emisiune de Petre Buneci
Planeta Pãmânt. Farmecul provinciei Yunan
Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii. Emisiune
de George Nicolau
Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
Convorbiri de searã. Realizator: Marian Oprea
Preluare Deutsche Welle
O zi în 30 de minute
Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)
Program muzical

VINERI
6 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (10). Civilizaþia
Renaºterii. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
11:05 Introducere în ºtiinþa politicii (5). Cultura politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
12:00 Psihologia educaþiei (20). Clasa ºcolarã ca grup psihosocial. Autor: lector.univ.dr. Cãtãlina Gabriela Cristea
12:35 Pedagogie generalã (22). Structura de organizare a
procesului de învãþãmânt. Autor: prof.univ.dr.
Sorin Cristea
13:05 Istoria medie a românilor (4). Autohtoni ºi migratori.
Autor: prof.univ.dr. Mihail Andreescu
13:35 Istoria medie europeanã (4). Lumea ruralã.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
14:00 Preistorie ºi arheologie (4). Metode ºi tehnici.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu
14:30 Istorie anticã universalã (4). Tipuri de proprietate ºi
structuri sociale în Orientul Antic. Autor: lector
univ.dr. Rodica Ursu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:00 Film documentar. Grãdini ºi grãdinari
16:30 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii. Emisiune
de George Nicolau (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 Televorbirea. Emisiune în direct de Ilie Ciurescu
20:30 Planeta Pãmânt. Spiritul parcurilor franceze
21:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. Realizator: Marian Oprea
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)
05:00 Program muzical
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Telefoane:
410.39.11 ºi
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interioare:
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411.33.84

SÂMBÃTÃ
7 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Muzicã uºoarã
9:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ.
Valeriu Marinescu
9:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
10:00 Arta documentarului
11:00 Academica. Agricultura, încotro? Emisiune de
Constantin Pintilie (r)
12:00 O melodie pentru fiecare. Realizator: Dumitru Cucu
13:00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
14:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
14:30 Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct
de George Nicolau
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte  þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
18:00 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache
18:30 Actualitãþi. Ancheta zilei
19:00 Film documentar. Arte marþiale chineze
19:30 90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine  TVR Internaþional. Emisiune
prezentatã de Iuliana Marciuc
21:00 Viaþã de student  Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de
Ionela Prodan (r)
00:30 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
8 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Ora de religie
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:00 Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
10:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
11:00 S.O.S. inima! Emisiune în direct de dr. H.C.
Ioan Pop De Popa
12:00 Planeta Pãmânt. Caceres
13:00 Week  end magazin
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur Popovici
17:00 Club internaþional. Culturã ºi civilizaþie chinezã.
Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
20:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Oameni care au fost oameni care sunt
22:00 Moment muzical: muzicã clasicã
22:30 Societate ºi culturã
23:30 Program muzical
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Concert dedicat studenþilor
ºi cadrelor didactice de la

Universitatea Spiru Haret
Dirijorul Matthew Mehaffey

de corurile

Universitãþii George Washington
din Capitala

Statelor Unite ale Americii
Pianista Alice Mikolajewski

Sunetul muzicii ºi semnificaþia unui concert de excepþie
Marþi, 20 mai, dupã un zbor obositor, dar
resimþit doar în parte din cauza dorinþei
tuturor de a ajunge cât mai repede în
România, cei 38 de studenþi soli ai
Universitãþii George Washington din
Washington D.C., Capitala Statelor Unite ale
Americii, sosesc pe aeroportul Otopeni, unde
sunt întâmpinaþi de reprezentaþii Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti ºi de o echipã de
filmare a Televiziunii România de Mâine.
Desigur, nu am ratat ocazia de a lua un
interviu dirijorului în chiar primele minute
dupã aterizare, în incinta aerogãrii, imediat
ce întreg grupul se strânsese într-o parte,
spre ieºire.
De aproximativ vârsta lor, adicã tânãr,
cu ochii pãtrunzãtori ºi vii, neobiºnuit de
vii, cu zâmbetul pe buze în ciuda oboselii
inerente, Matthew Mehaffey s-a arãtat
dispus de dialog. De la el am aflat cã se
mândreºte cã este cadru didactic al
Universitãþii, profesor asistent ºi, totodatã,
director al activitãþilor corale din cadrul
acesteia, calitate în care rãspunde de
activitatea artisticã a mai multor formaþii
studenþeºti. În responsabilitatea sa intrã
constituirea ºi primenirea anualã a acestora
în funcþie de studenþii care bat la porþi ºi
de cei care  prin forþa lucrurilor  pãrãsesc
formaþiile. Totul se face prin consultare
largã cu reprezentaþii asociaþiilor corale
HARMON CHORAL, asociaþii deosebit
de active, constituite în cadrul Universitãþii,
purtând numele celui care a pus bazele
cântului coral în aceastã Universitate,
Robert Howe Doc Harmon.
Nãscut în Pittsburgh, Pennsylvania,
Matthew Mehaffey a studiat în câteva
prestigioase instituþii de învãþãmânt
superior înainte de a deveni, la rândul sãu,
îndrumãtor al tinerilor. Pasionat de arta

coralã în toate ipostazele ei, a fost  rând pe
rând  discipolul unor reputaþi maeºtri ca dr.
Bruce Chamberlain, dr. Joseph Flummerfelt,
dr. Volker Hempfling, dr. James Jordan ºi dr.
William Payn, la universitãþi ºi centrele
speciale de studiu ale ºtiinþei ºi artei
conducerii vocilor corale ca Bucknell
University, Westminster Choir College,
Arizona University (master în arta dirijatului
coral ºi în muzicologie), perfecþionându-se un
timp ºi în Elveþia, La St. Moritz.
Pasionat de muzica Renaºterii, a pus ºi
bazele unei formaþii vocale de geometrie fixã
 ºase voci bãrbãteºti  un sextet specializat
în interpretare, cu acurateþe stilisticã, a
capodoperelor acestei perioade; numele
formaþiei este revelator în aceastã direcþie:
Viri Animarum.
În paralel cu toate aceste atribuþii, nu
neglijez obligaþiile ce-mi revin pe linia
Asociaþiilor corale al cãror membru în consiliu
director sunt  mi-a precizat Matthew
Mehaffey; m-a izbit  în mod plãcut 
modestia sa, ºtiind dinainte cã este preºedinte
ales la asociaþia coralã din Maryland, Virginia,
secþiune a Asociaþiilor Corale Americane.
Întrebat cum reuºeºte sã facã toate,
Matthew (mai bine spus Mat, cum cere insistent
sã i se spunã) a zâmbit ºi a arãtat spre cei care-l
înconjurau, precizând: e vina lor!
Între ei  o prezenþã femininã aparte: tânãra
pianistã corepetitoare Alice Mikolajewski.
Formatã ca ºi Matthew Mehaffey la mai multe
Universitãþi sau Academii de muzicã din
Statele Unite (Academia de Arte din Michigan
sau Florida State University cu master în
acompaniament pianistic), Alice este ºi ea cadru
didactic al aceleiaºi prestigioase George
Washington University ºi Director al
programelor muzicale ale universitãþii, calitate
în care a participat la numeroase producþii,

Prof.univ.dr. Carmen STOIANOV,
decanul Facultãþii de Muzicã
unele din ele depãºind cadrul obiºnuitelor
concerte sau recitaluri corale, respectiv
musicaluri sau chiar opere. În afara acestei
activitãþi principale, nu a neglijat nici aspectul
solistic, fiind prezentã în recitaluri ºi concerte
pe scenele din Statele Unite sau din afara þãrii,
în Brazilia ori Elveþia.
Cu distincþia care o caracterizeazã, Alice
Mikolajewski ne-a vorbit din prima clipã
despre climatul de armonioasã încredere ºi
schimb constructiv de opinii între cadre
didactice ºi studenþi, subliniind aportul inovator
al acestora din urmã, ca ºi suportul logistic al
profesorilor, bazat pe experienþã ºi legãturi cu
o serie de foruri muzicale de prestigiu din
Washington sau alte localitãþi de tradiþie.
*
Vineri, 23 mai, Concertul. AmfiteatrulStudio al Universitãþii Spiru Haret ºi al
Televiziunii România de Mâine a devenit,
brusc, neîncãpãtor, deºi spaþiul este generos.
Încã de la primele ore ale dupã-amiezei, pe
scenã era forfota continuã specificã pregãtirii
unui eveniment marcant: vizita formaþiilor
corale americane la Postul naþional universitar
ºi cultural România de Mâine, vizitã
concretizatã într-un concert de concerte.
Regizor, sunetiºti, operatori, într-un cuvânt
specialiºtii imaginii ºi sunetului pregãteau
condiþiile transmisiei în direct.
Începând cu ora 19,30, atmosfera în sala
de concert a fost electrizantã. Mesajul
Rectorului Universitãþii Spiru Haret, Preºedinte
al Fundaþiei România de Mâine ºi al
Televiziunii România de Mâine, domnul prof.
univ. dr. Aurelian BONDREA a fost transmis

de domnul prorector al Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Ion REBEDEU. Ideile
generoase ale mesajului, cuvenita urare de bun
venit ºi încrederea în stabilirea unor valoroase
ºi profitabile contacte pe linia schimbului de
experienþã în domeniile cultural ºi educaþional,
de viaþã universitarã au fost primite cu repetate
aplauze din partea asistenþei, alcãtuite în mare
majoritate din cadre didactice ºi studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret. Aplauzele au dat glas
în mod cât se poate de expresiv ideii majore:
tot ceea ce a afirmat în mesajul sãu rectorul
Universitãþii Spiru Haret era expresia gândului
fiecãruia dintre noi.
Concertul propriu-zis a propus în prima
parte evoluþia Corului de Camerã, o formaþie
tânãrã, constituitã la începutul acestui an
universitar din iniþiativa lui Mattew Mehaffey.
Repertoriul ei este axat pe creaþii laice ºi sacre,
rutele de concert strãbãtând întregul district
Columbia; concertele au loc  de regulã  în
spaþii cu o arhitectonicã ºi acusticã specialã, în
incinte încãrcate de istorie sau cu semnificaþii
pentru pulsul vieþii culturale americane:
catedrale ori galerii de artã. Ceea ce este demn
de remarcat în cazul Corului de Camerã este
tradiþia; în ciuda faptului cã are doar câteva
luni de existenþã, acest cor este continuu
sprijinit de asociaþiile Harmon Choral, în fapt
asociaþii ale absolvenþilor acestei prestigioase
Universitãþi. Racordat la pulsul vieþii muzicale
americane, Corul de Camerã are mereu
iniþiative repertoriale, panoramând un larg
orizont stilistic. Cartea sa de vizitã cuprinde
creaþii de Richard Rodgers  cu care se
deschide în mod obligatoriu fiecare concert! 

, la care se adaugã partituri semnate de Ralph
Vaughan Williams, Felix MendelssohnBartholdy, Morten Lauridsen, Igor Stravinsky,
Serghei Rachmaninov, precum ºi diverse
aranjamente, între care  la loc de cinste  acel
incomparabil imn al inimilor americane,
Amazing Grace, piesã ce a fost îndelung
aplaudatã ºi bisatã.
ªi partea a doua a programului, susþinutã
de formaþia Trubadurii, a beneficiat de aceeaºi
primire din partea publicului, demonstrând
încã o datã  dacã mai era nevoie!  cã muzica
este acel limbaj universal pentru care
traducerea este superfluã.
Revenind la programul serii, se cuvine
precizat faptul cã Trubadurii, a cãror notã
distinctivã o constituie fantezia prezenþei
scenice prin gesturi ºi continue rocade
solistice, sunt arhicunoscuþi ºi aplaudaþi nu
doar în Washington D.C. ºi nu doar la cea mai
respectatã ºi cunoscutã adresã  Casa Albã 
sau concertele patronate de vicepreºedintele
Statelor Unite ale Americii. Se poate lesne
trasa, pe harta continentului american ºi  de
ce nu  ºi a celui european, în þãri ca Italia,
Spania, Portugalia, Franþa, Cehia  ºi, iatã,
acum România!  un traseu muzical pe care
amprenta Trubadurilor este uºor
recognoscibilã printr-un repertoriu judicios
ales, în care dominã prelucrãri de jazz vocal
american sau cântece studenþeºti, repertoriu
ce constituie marca formaþiei ce numãrã deja
peste ºase decenii de existenþã.
Cele douã formaþii corale care au concertat
pe scena Amfiteatrului-Studio al Universitãþii
Spiru Haret ºi al Televiziunii România de
Mâine au avut ca numitor comun dragostea ºi
pasiunea de a face muzicã a tuturor membrilor
lor, studenþi la diversele facultãþi ale
Universitãþii George Washington. Ei au
demonstrat în faþa publicului tânãr venit sã-i

aplaude un spirit de echipã, putere de efort,
capacitate de a transmite un florilegiu de
sentimente, pentru care le mulþumim ºi pe
aceastã cale.
Un work-shop în care s-au întâlnit
ºi au discutat studenþii români ºi cei
americani, cu exemplificãri din partea
coralei Facultãþii de Muzicã ºi cu repetiþia
generalã a celor douã formaþii oaspete 
Corul de Camerã ºi Trubadurii  a pus în
luminã preocupãrile comune ale dirijorilor
Matthew Mehaffey, Adriana ºi Ovidiu
Drãgan. Ceea ce l-a impresionat pe
Matthew a fost sound-ul specific pieselor
româneºti, culoarea deosebitã a unor creaþii
semnate Sabin Drãgoi, Nicolae Lungu,
Petru Stoianov, sonoritatea deosebitã a
corului
Facultãþii
de
Muzicã,
omogenitatea, atacul precis al partidelor
corale, dialogul fluent al acestora,
obþinând de la dirijorii români reþeta atât
în discuþiile dinaintea concertului, cât, mai
ales, în cele câteva ore de colocviu derulat
într-o atmosferã destinsã la dineul oferit
de Fundaþia România de Mâine la clubul
propriu; anticipãm deja, dezvãluindu-vã cã
seara s-a încheiat cu un program de
discotecã la care studenþii români ºi cei
americani s-au putut cunoaºte mai bine ºi,
evident, s-au schimbat adrese ºi promisiuni
de revedere.
Un prim pas a fost fãcut, mesajul lor
fiind receptat la cote dorite. Contactul cu
studenþii Universitãþii Spiru Haret,
schimbul de experienþã, maniere ºi stiluri
de interpretare, fãcute cu reprezentanþii
Facultãþii de Muzicã au facilitat
cunoaºterea în linii mari a direcþiilor de
dezvoltare a componisticii româneºti în
sfera muzicii corale. Începând de acum,
schimbul de idei a intrat în linie dreaptã.
Succese viitoare ale acestui tip de dialog
stau sã înceapã. Le aºteptãm!

Prima promoþie a Facultãþii de Teatru*
Tânãrul nu trebuie judecat dupã ceea
ce este, ci dupã ceea ce poate deveni.
Aprecierea îi aparþine lui Erasmus din
Rotterdam ºi reprezintã una dintre cele mai
inspirate perspective asupra acestei
fabuloase etape existenþiale.
Ideea este valabilã pentru toate
categoriile de tineri. Dar, mai ales, pentru
cei din artã ºi, îndeosebi, pentru cei cu
vocaþia teatrului. Spun vocaþia teatrului,
deoarece numai dacã simþi o astfel de
chemare ce vine de nu ºtiu unde dintr-un
dincolo de zare ºi gãseºte în suflet un
fãgãduit pãmânt, harul se întrupeazã în
formele sale cele mai mirifice.
Aºa se petrec lucrurile ºi cu cei ce
isprãvesc studiile în anul acesta. Isprãvesc
este, de fapt, un fel de a spune, deoarece abia
dupã acest moment se petrec esenþialele
definiri. Dar temelia a fost pusã ºi pe ea este
cu putinþã sã se înalþe orice edificiu. De la unul
confortabil pânã la un adevãrat Versailles.
Din fericire, numitorul comun al tuturor
absolvenþilor din acest an îl constituie o
nemãrginitã dragoste faþã de menirea aleasã.
Spun menire ºi nu profesiune, deoarece
aceasta din urmã poate fi practicatã de
oricine ºi cu rezultate foarte palpabile, în
timp ce menirea presupune neapãrat
existenþa unei încrederi ieºitã din comun în
destinul artistic.
ªi toþi posedã aceastã încredere ieºitã din
comun.
Gustul mierii de Shelagh Delaney a fost
transfiguratã scenic ca o tulburãtoare
poveste despre adolescenþã, vârsta în care
contrastele cele mai izbitoare se simt la ele
acasã. Personajul Jo, în interpretarea
Claudiei Imre, are receptivitate pentru tot
ce este viaþã pe care doar inocenþa o posedã.
De aici trista descoperire a amãrãciunii pe
care o are pânã ºi ceea ce este socotit a fi

*) Vezi ºi articolul: Gala absolvenþilor
Facultãþii de Teatru din Opinia naþionalã,
nr. 361.

Gala speranþelor

mierea vieþii, dragostea. Interpreta redã
întreaga gamã a sentimentelor posibile
provocate de starea pe care o trãieºte.
Leila Manolache, în Helene, mama
adolescentei, reliefeazã convingãtor
disperarea femeii care nu vrea sã lase ca
ultimul tren al împlinirii sentimentale sã plece
fãrã s-o ia cu el. De aici, o serie de precipitãri,
o sumedenie de bulboane care parcã ar
absorbi-o în ciuda eforturilor ei de a le rezista
ºi, în acelaºi timp, de-a li se abandona.
Alexandru Dumitrescu în dificilul rol
al lui Peter subliniazã multitudinea de
trãsãturi care-l caracterizeazã: amestecul de
cinism ºi bunãvoinþã, de brutalitate ºi
duioºie, de om care ºtie ce vrea ºi ce i se
cuvine, dar ºi de individ pentru care lipsa
de scrupule pare o realitate de fiecare clipã;
imaginea astfel conturatã impune.
Geoffrey a reprezentat pentru Tony
Dumitrescu o remarcabilã probã de
profesionalitate. Personajul vãzut de autoare
drept un tânãr undeva între un înger fãrã
aripi, dar ºi ca un suspect, din punct de vedere
sexual, are un spor de înþelegere personalã.
Doi pe un balansoar ne înfãþiºeazã una
din milioanele de singurãtãþi în doi, atât de
caracteristice condiþiei umane de pretutindeni
ºi de totdeauna, accentuatã însã în zilele
noastre de civilizaþia de consum, care oferã
totul ºi nu dãruieºte nimic. Jerry Ryan a gãsit
în Marian Rãducu un interpret care i-a redat
complexitatea umanã, dar ºi insuficienþele ce-l
definesc, atât de pregnant, principala fiind
imposibilitatea de-a se consacra altei persoane.
Imposibilitate ce nu rãmâne nesancþionatã.
Gabriela Cocu în rolul Gittel Mosca a
avut volatilitatea balerinei gata parcã sã

Prof.univ.dr. Eugen NICOARÃ
zboare în permanenþã, dar care simte niºte
invizibile ghiulele atârnându-i de sãrmanele
aripi. Acelaºi suflu scurt îi caracterizeazã
relaþia. Sentimentalã.
În acelaºi rol al Gittelei Mosca, Oana
Bineaþã insistã asupra trãsãturilor interioare
ale personajului, marcându-i candoarea, dar
ºi o senzualitate ce-i conferã o consistenþã care
parcã ºi-ar cere drepturile de a fi onoratã aºa
cum s-ar cuveni, dacã viaþa n-ar fi nedreaptã.
Un tramvai numit dorinþã ne poartã ºi
pe noi spectatorii într-un teritoriu specific
autorului american pentru care omul se
defineºte nu atât printr-o mare calitate cât
printr-un soi de infirmitate mai mult
sufleteascã decât fiziologicã. Antonela
Vlãdescu a fost o Blanche de mare fragilitate
lãuntricã. Asemeni polenului de pe aripa
unui fluture, pe care o picãturã de ploaie îl
afecteazã hotãrâtor, ºi pentru ea tot ce o
contrariazã poate deveni ireversibil. ªi aºa
se ºi întâmplã.
Stella, întruchipatã scenic de Paula
Bocioroagã, este femeia care nu mai
pretinde vieþii altceva decât un minimal
spaþiu în care sã-ºi trãiascã puþinele
evenimente de care are parte, având însã
alãturi o fiinþã umanã cãreia sã-i
împãrtãºeascã nevoia de afectivitate.
În rolul Eunice, Mihaela ªuta a avut
bucuria de-a da necesara substanþa umanã
unei fãpturi neglijatã de dramaturg.
Interpretarea ei are culoare ºi prospeþime,
douã atribute capabile sã stârneascã oricând
interesul celor ce asistã la reprezentaþie.

Alexandru Dumitrescu în Stanley e
consecvent bonomiei, dar ºi deciziei pe care
personajul le manifestã de-a lungul existenþei
sale scenice. Cu o rudimentarã instrucþie
ºcolarã, cu instincte care pretind sã-ºi
semnaleze prezenþa, Stanley, în viziunea sa,
este exact ceea ce trebuie sã fie.
Mitch, omul matur care încã mai este
dependent de autoritara sa mamã, a gãsit în
Adrian Constantin un interpret care i-a subliniat
nevoia de independenþã, ataºându-se de Blanche,
dar în clipa în care relaþia înceteazã el va recãdea
sub materna tutelã ce pare fãrã sfârºit.
Steve, ºi el un personaj ce dã replica,
ca ºi Eunice, are în Tony Dumitrescu un
interesant configurator. Iar Marian Rãducu
în Doctor exerseazã în cea mai ingratã
dintre atribuþiile actoriceºti, aceea a
nereplicantului, buna sa profesionalitate.
Consideratã la apariþie o capodoperã,
Priveºte înapoi cu mânie ºi-a dezvãluit în
timp datarea. Nemaiexistând problemele
care i-au dat naºtere, piesa îºi vãdeºte
vulnerabilitatea. Totuºi, spectacolul rezistã.
Jimmy Porter a aflat în Florin Roºu un
interpret apt sã-i sublinieze necontenita
pendulare între constanta nevoie de
entuziasm ºi reala, irepresibila pornire de
revoltã, de furie care au ca rezultat o
neputinþã cu ample reverberaþii.
Alison a reprezentat pentru Claudia Imre
o piatrã de încercare, o probã trecutã cu
succes. În versiunea ei scenicã, eroina
posedã o remarcabilã tãrie sufleteascã,
graþie cãreia ºi izbuteºte sã-i facã faþã mereu

nãrãvaºului ei soþ. Siguranþa ei de sine
contracareazã labilitãþile acestuia.
Patricia Simion creeazã o Helena
asemãnãtoare unei roze a vânturilor capabilã
sã-l ia prin surprindere pe oricine intrã în
contact cu ea. Dar dincolo de imprevizibilul
ºi necontenit, conduita-i fundamentalã are
un temei care o împiedicã sã fie altfel decât
o fãpturã pe care se poate conta oricând.
În rolul lui Cliff, Tony Dumitrescu se
dovedeºte a fi la antipodul lui Jimmy: calm,
binevoitor, îndrãgostit de Alison, dar
suficient de prieten ca sã-i respecte ºi sã
stimeze, neatentând nici o clipã graþiile
acesteia. Iar Adrian Constantin este o
prezenþã care se impune în scurta sa apariþie.
Un cuvânt cald se cuvine doamnei
Margareta Pogonat, inspirata lor

cãlãuzitoare de-a lungul acestei substanþiale
cãlãtorii prin universul anglo-american;
soluþiile oferite, ca ºi fructuoasa colaborare
cu fiecare dintre studenþi în parte au fost
încununate de un bine meritat succes.
Cristian Toma a fost un inimos ºi
destoinic ofiþer de bord de-a lungul
explorãrilor nespus de dificile.
În loc de orice altã încheiere un ÎNDEMN:
Tinerii mei emuli! Faceþi din
emblematicul vers eminescian  A pus în
tine, Domnul, nemargini de gândire 
orizontul viitoarei voastre existenþe artistice.
Atunci când totul vi se va pãrea nespus
de greu, dar ºi atunci când multe vã vor fi
prea lesnicioase, raportaþi-vã la acest orizont
 ºi ceea ce pãrea imposibil se va transfigura
într-un sublim posibil, iar uºorul va dobândi
greutatea lui în aur.
ªi aceasta pentru cã obstacolele sunt
inebranlabile numai când omul nu are
destulã încredere în el însuºi.
Tinerii mei emuli! Trãiþi sub bolta de cer
senin a versului lui Eminescu:
A pus în tine, Domnul, nemargini de
gândire.
ªi totul va deveni cu timpul nespus de
bine

Scenã din spectacolul cu piesa lui J. Osborne Priveºte înapoi cu mânie

