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Conferirea titlului academic
DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Excelenþei Sale, domnului ION ILIESCU, Preºedintele României
Solemnitatea a avut loc la Palatul Învãþãmântului ªtiinþei ºi Culturii. Au participat miniºtri,
parlamentari, personalitãþi academice ºi universitare, membri ai Senatului Universitãþii Spiru Haret

Alocuþiunea
Alocuþiunea
domnului prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, domnului Ion ILIESCU,
rectorul Universitãþii Spiru Haret
Preºedintele României

Laudatio

Domnule Preºedinte
Ion Iliescu,
Distinºi oaspeþi,
Stimaþi colegi, membri ai Senatului
Universitãþii Spiru Haret,
Onoratã asistenþã,
În temeiul Hotãrârii Senatului
Universitãþii Spiru Haret, la propunerea
Facultãþii de Sociologie-Psihologie ºi a
Institutului de Sociologie ºi Opinie
Publicã, astãzi avem onoarea de a conferi

titlul academic de Doctor Honoris Causa
al Universitãþii Spiru Haret domnului Ion
Iliescu, Preºedintele României,
personalitate ºtiinþificã ºi politicã de
incontestabilã valoare, intelectual profund
ºi erudit, de mare deschidere spiritualã,
cãlãuzit de-a lungul întregii vieþi de un
înalt ideal de eticã socialã.
Unii dintre dumneavoastrã se vor
întreba, poate, de ce propunerea vine din
partea Facultãþii de SociologiePsihologie ºi a Institutului de Sociologie
ºi Opinie Publicã?
Rãspunsul este motivat ºi susþinut de
urmãtoarele argumente:
1. Prin interesul pentru cunoaºterea ºi
acþiunea în serviciul naþiunii, domnul
Preºedinte Ion Iliescu se integreazã
remarcabilei noastre ºcoli de sociologie,
preocupatã de înþelegerea problemelor
societãþii româneºti ºi de gãsirea
rãspunsurilor care sã conducã la acþiunea
concretã, având ca finalitate eliminarea

disfuncþionalitãþilor ºi ameliorarea vieþii
sociale.
Prin efortul de înþelegere profundã a
realitãþii sociale româneºti din perspectivã
holistã, integratoare, multi-ºi interdisciplinarã,
prin capacitatea de a opera o sintezã nu
numai empiric, ci ºi teoretic validã, prin
implicarea directã în acþiunea care sã facã
posibilã atingerea unor þeluri ce servesc þãrii
ºi poporului român, cercetãtorul ºi omul
politic Ion Iliescu au contribuit în mod
substanþial la slujirea ºtiinþei naþiunii,
aºa cum a fost gânditã de fondatorii
sociologiei româneºti.
Strânsa legãturã între teorie ºi practicã,
astfel încât cunoaºterea sã reflecte cât mai
fidel ºi mai profund realitãþile naþionale, iar
acþiunea sã optimizeze neîncetat, pe baze
ºtiinþifice, aceste realitãþi a reprezentat un
crez permanent pentru teoreticianul ºi omul
de acþiune Ion Iliescu.
(Continuare în pag. 3)

Domnule Rector,
Stimaþi membri ai Senatului
Universitãþii Spiru Haret,
Onoratã asistenþã,
Doamnelor ºi domnilor,
Doresc, înainte de toate, sã-mi exprim
gratitudinea pentru actul decizional de azi, prin
ale cãrui aprecieri ºi motivaþii mi se acordã titlul
de Doctor Honoris Causa al Universitãþii

Spiru Haret. Sunt recunoscãtor pentru aceasta
Facultãþii de Sociologie-Psihologie ºi
Institutului de Sociologie ºi Opinie Publicã,
Senatului Universitãþii, dumneavoastrã, tuturor.
Este un moment pe care, personal, îl trãiesc în
toatã dimensiunea ºi semnificaþia sa.
Satisfacþia pe care o resimt  ºi pe care
v-o împãrtãºesc cu sinceritate  vine, în
primul rând, din importanþa locului ºi rolului
pe care le deþine instituþia dumneavoastrã în
cadrul învãþãmântului, precum ºi din
prestigiul profesional pe care l-aþi dobândit
într-un timp relativ scurt, ca urmare a unui
proces evolutiv, de performanþã, pe care lam urmãrit îndeaproape. Aþi dat, printre
primii, expresie practicã ideii de învãþãmânt
particular ºi aþi strãbãtut un drum de pionierat
care, în multe privinþe, se regãseºte în însãºi
dinamica transformãrilor structurale din
economie ºi societate declanºate de Revoluþia
Românã din decembrie 1989.
Beneficiind de un corp profesoral
prestigios ºi de dotãri tehnico-materiale
performante, pe care aþi ºtiut sã vi le creaþi,
formaþi azi un mediu intelectual de aleasã
þinutã ºi sunteþi un punct de reper
semnificativ în competiþia universitarã
pentru modernizarea procesului de
învãþãmânt. Mai mult, cred cã întruniþi toate

condiþiile unei instituþii pilon. De altfel, fapt
de excepþie, inovator, sunteþi singurii care
aveþi o televiziune proprie, ceea ce conferã
învãþãmântului un caracter deschis, de
dialog ºi dezbatere, ºi vã plaseazã în rândul
universitãþilor europene, sub incidenþa
spiritului european.
Vã felicit cãlduros pentru toate acestea
ºi vã rog sã primiþi asigurarea întregii mele
consideraþii.
Onoratã asistenþã,
Cu permisiunea dumneavoastrã, voi
expune, în cele ce urmeazã, câteva din
considerentele de principiu cu privire la
relaþia dintre culturã, învãþãmânt ºi ºtiinþã,
pe de o parte, iar pe de alta, dintre acestea
ºi fenomenele de mare adâncime
economicã, politicã ºi socialã care au loc
astãzi în lume, în special integrarea ºi
globalizarea, vãzute prin prisma
procesului de dezvoltare durabilã.
Pornesc de la principiul cã, în esenþa ei,
cultura este o formã superioarã de libertate ºi
ea contribuie esenþial la progresul întregii
societãþi. Vreau, prin aceastã succintã încercare
de definiþie, sã subliniez de fapt valoarea în
plan uman-social a culturii ºi impactul ei în
lumea valorilor practice, reale, ale democraþiei,
inclusiv în sfera economicã ºi a construcþiei
statului de drept, a spiritului civic, comunitar.
Pe fondul integrãrii ºi al globalizãrii,
cultura rãmâne principalul vector al
identitãþii naþionale, pe cât de complexã în
spaþiul ei de reflecþie ºi de afirmare, pe atât
de unitarã în diversitatea orizonturilor ei de
manifestare. Aici, în acest punct de
confluenþã, îºi exercitã cu precãdere rolul
ºtiinþa ºi învãþãmântul, educaþia.
(Continuare în pag. 3)

Inaugurarea Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
în prezenþa Preºedintelui României, domnul Ion ILIESCU
Cuvântul rostit de rectorul
Universitãþii Spiru Haret

Stimate domnule Preºedinte
Ion Iliescu,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Onoratã asistenþã,

Tãierea panglicii inaugurale

Paginile 4, 5, 6, 7, 8 ºi 9

Permiteþi-mi, mai întâi, sã vã
adresez tradiþionalul Bun venit! ºi sã
vã exprim calde mulþumiri pentru cã
aþi rãspuns invitaþiei de a fi alãturi de
noi în aceste momente cu semnificaþii
deosebite în viaþa Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret.
Palatul în care ne aflãm a fost
construit în anul 1938, ca Palat al
Creditului Funciar Urban din
Bucureºti, sub domnia regelui Carol
al II-lea, preºedinte al Consiliului de
Miniºtri fiind Patriarhul Miron
Cristea, aºa cum se consemneazã pe
placa aflatã pe frontispiciul holului

central. De-a lungul vremii a avut mai
multe identitãþi ºi diferite destinaþii.
În anul 2002, acest Palat a fost
cumpãrat în condiþii de deplinã
legalitate, prin licitaþie publicã, de
Fundaþia România de Mâine. El a fost
consolidat, restaurat ºi a dobândit o
nouã funcþionalitate ºi o nouã identitate.
Astãzi, 24 iunie, în prezenþa
domnului Preºedinte Ion Iliescu ºi a
distinºilor invitaþi, inaugurãm acest
Palat sub numele de Palat al
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
monument istoric ºi de arhitecturã.
Aici îºi au sediul central
Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spir u Haret, douã
instituþii cu caracter non profit,
persoane juridice de drept
privat, înfiinþate, în anul 1991,
potrivit prevederilor Legii nr.21
din 1924 ºi în conformitate cu
prevederile propriului Statut.

Ce trebuie sã ºtim despre

Expresie ºi concretizare a unei
concepþii integratoare moderne, de
sorginte sociologicã, privind dezvoltarea
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii,
înþelese ca factori esenþiali, decisivi ai
progresului social-economic la sfârºit de
secol XX ºi început de nou secol ºi
mileniu, Fundaþia România de Mâine ºi,
în cadrul ei, Universitatea Spiru Haret
îºi afirmã, de peste un deceniu, o
dinamicã funcþie constructivã.
Pornind de la convingerea cã într-o
societate bazatã pe cunoaºtere ºi
informaþie, pe cuceririle cele mai noi
ale tehnicii ºi tehnologiei, pe
exigenþele dezvoltãrii durabile, rolul
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii este
primordial, Fundaþia România de
Mâine ºi-a creat un sistem instituþional,
coerent ºi complex, capabil sã asigure
realizarea scopului ºi obiectivelor
stabilite prin Statut.
(Continuare în pag. 2)
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Inaugurarea Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
în prezenþa Preºedintelui României, domnul Ion ILIESCU

În Cartea de onoare
a Fundaþiei
România de Mâine
ºi a Universitãþii
Spiru Haret,
Preºedintele Ion ILIESCU
a scris:

Felicitãri Fundaþiei
România de Mâine
ºi Universitãþii
Spiru Haret
pentru progresele
realizate într-un timp
relativ scurt.
Cu cele mai bune
urãri de noi succese
ºi de progrese
în dotarea
învãþãmântului
ºi în formarea noilor
generaþii

Ion Iliescu
24.06.2003

Cuvântul rostit de rectorul
Universitãþii Spiru Haret
(Continuare din pag. 1)

Acest sistem, organic structurat, sa dovedit funcþional ºi eficient.
Instituþiilor iniþiale li s-au adãugat
altele noi, configurându-se un sistem
bine articulat, ale cãrui elemente sunt
în strânsã legãturã, intercondiþionânduse reciproc.
Caracterul organic, unitar,
structural ºi funcþional al Fundaþiei
România de Mâine a determinat
viabilitatea, dar ºi dezvoltarea continuã
a acestei instituþii.

La fel de importantã s-a dovedit a
fi respectarea strictã a principiului non
profit, ca temei al finanþãrii
investiþiilor, valoarea patrimoniului
propriu reprezentând, la începutul
acestui an, peste 1.500 miliarde lei.
Toate investiþiile s-au realizat
exclusiv din fonduri proprii, fãrã a
benefecia de credite, donaþii sau
sponsorizãri, fiind utilizate pentru
crearea celor mai bune condiþii
desfãºurãrii procesului de învãþãmânt,
cercetãrii ºtiinþifice, activitãþilor
educative, cultural-artistice ºi sportive,

pentru asigurarea unor condiþii civilizate
de cazare ºi servire a mesei pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret.
Vã rog sã-mi permiteþi sã mã opresc
aici, adresându-vã, domnule Preºedinte,
invitaþia de a tãia împreunã panglica
inauguralã.
Pentru a marca acest moment deosebit,
vã rog sã-mi permiteþi sã dezvelim placa,
ce consemneazã inaugurarea Palatului
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, în
prezenþa Preºedintelui României, domnul
Ion Iliescu.

Solemnitatea acordãrii titlului academic
Marþi, 24 iunie a.c. a fost o zi care va rãmâne în analele vieþii universitare bucureºtene: domnului Ion ILIESCU,
Preºedintele României, i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret. Evenimentul s-a
desfãºurat în Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, sediul central al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret.
La sosire, în acordurile imnului studenþesc Gaudeamus, intonat de corul Facultãþii de Muzicã, înaltul oaspete a fost
întâmpinat de prof. univ. dr. Aurelian BONDREA, preºedintele Fundaþiei România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, care i-a adresat urãri de bun-venit.
Dupã un scurt discurs rostit de rectorul Universitãþii, s-a desfãºurat festivitatea inaugurãrii Palatului Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii, în prezenþa Preºedintelui României, domnul Ion Iliescu.
Înaltul oaspete a fost invitat în somptuoasa Salã a Senatului universitar, pentru a i se conferi prestigiosul titlu academic.
Întâmpinaþi de aplauzele celor prezenþi, oaspeþii au salutat asistenþa. prof. univ. dr. Aurelian BONDREA, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, a rostit tradiþionalul Laudatio ºi, în baza hotãrârii Senatului universitar, i-a fost conferit
domnului Ion ILIESCU titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret. Asistenþa a aplaudat îndelung
momentul decernãrii acestui titlu. Dupã care prof. univ. dr. Aurelian BONDREA a spus: Stimate domnule Preºedinte,
în numele Senatului Universitãþii Spiru Haret, vã rog sã-mi permiteþi sã vã felicit în modul cel mai cãlduros ºi sã vã
urez multã sãnãtate, viaþã lungã, succese depline în nobila activitate, plinã de responsabilitate, pe care o desfãºuraþi
pentru binele þãrii ºi al poporului român. Vã adresez rugãmintea, domnule Preºedinte, de a lua cuvântul în aceastã
onorantã ºi fericitã împrejurare pentru noi toþi.
A luat apoi cuvântul distinsul laureat. Asistenþa a aplaudat în repetate rânduri.
Însoþit de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, acad. Rãzvan Theodorescu, ministrul Culturii ºi Cultelor, prof. univ. dr.
Rodica Stãnoiu, ministrul Justiþiei, profesor la Universitatea Spiru Haret, membru al Senatului Universitar, de ceilalþi
oaspeþi, Preºedintele Ion ILIESCU a vizitat Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, precum ºi standul Editurii Fundaþiei
România de Mâine ºi cel al revistei Opinia naþionalã.
Dupã aceastã secvenþã, înaltul oaspete a fost solicitat, de mulþi dintre cei prezenþi, sã le acorde autografe pe lucrãrile
pe care domnul Ion ILIESCU le-a publicat în anii din urmã, în limba românã ºi în câteva limbi de circulaþie internaþionalã.
Acestor solicitãri, Preºedintele României le-a rãspuns cu plãcere.
Înainte de încheierea vizitei, Preºedintele României a rãspuns întrebãrilor pe care i le-au adresat ziariºtii, reprezentând
principalele posturi de televiziune, ziare cotidiene ºi reviste.

Preºedintele României, domnul Ion ILIESCU,

a acordat un interviu Televiziunii România de Mâine

În mica expoziþie cu fotografii ºi cifre  imagine convingãtoare
a evoluþiei Universitãþii Spiru Haret ºi a direcþiilor de dezvoltare în viitor

Inaugurarea
Palatului Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii
Festivitatea inaugurãrii Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei
ºi Culturii s-a desfãºurat în holul central al monumentalului
edificiu, îndatã dupã întâmpinarea înaltului oaspete.
În scurta cuvântare rostitã, prof.univ.dr. Aurelian
BONDREA a mulþumit preºedintelui þãrii pentru vizitã ºi l-a
invitat sã inaugureze Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii.
Preºedintele României, domnul Ion ILIESCU, a acceptat
cu plãcere invitaþia ºi, împreunã cu prof. univ. dr. Aurelian
BONDREA, au tãiat panglica inauguralã, în aplauzele întregii
asistenþe, alcãtuitã din parlamentari, miniºtri, profesori
universitari ºi studenþi, consilieri de stat ºi prezidenþiali, alþi
invitaþi de onoare.

Înaltului oaspete i-a fost apoi prezentat istoricul acestei clãdiri
monumentale.
Aºa cum stã scris ºi pe placa memorialã de pe frontonul holului
central, În anul 1938, luna martie, ziua 20, s-a zidit piatra
fundamentalã a acestui Palat al Creditului Funciar Urban din
Bucureºti, sub domnia M.S. Regelui Carol al II-lea, Preºedinte al
Consiliului de Miniºtri fiind I.P.S.S. Miron Cristea, Patriarh al
României. Clãdirea a fost cumpãratã, prin licitaþie publicã, de
Fundaþia România de Mâine, dobândind astfel o nouã funcþionalitate
ºi o nouã identitate ca Palat al Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii.
Placa, fixatã pe partea dreaptã a holului central,
consemneazã evenimentul inaugurãrii:

În prezenþa Preºedintelui României, domnul Ion ILIESCU,
s-a inaugurat Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, fost
Palat al Creditului Funciar Urban din Bucureºti, monument
istoric ºi de arhitecturã, cu o vechime de 65 de ani, restaurat
de cãtre Fundaþia România de Mâine, instituþie social-umanistã
de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt.
24 iunie 2003.
Dupã dezvelirea acestei plãci comemorative, Preºedintele
Ion ILIESCU a rostit cuvinte de apreciere asupra acestei opere
culturale de restaurare a monumentalei clãdiri ºi s-a interesat
despre atribuþiile funcþionale ce i-au fost conferite noului Palat
al Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii.
Urmãtoarea etapã a vizitei Preºedintelui României s-a
desfãºurat în faþa panourilor cu imagini ºi cifre reprezentative

despre evoluþia Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii
Spiru Haret.
Preºedintele României, domnul Ion ILIESCU, a manifestat
un interes deosebit faþã de toate aceste realizãri, solicitând
câteva informaþii suplimentare ºi, în final, felicitând cãlduros
gazdele pentru succesele de pânã acum ºi pentru proiectele lor
viitoare.

 Domnule preºedinte, vã mulþumim
pentru amabilitatea de a acorda postului
de televiziune România de Mâine aceastã
exclusivitate dupã ceremonia la care aþi
fost investit cu titlul de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti. Prima întrebare priveºte
educaþia. În condiþiile începutului de
mileniu ºi ale globalizãrii, educaþia este
una din provocãrile acestui proces. Cum
vedeþi mijloacele României de a se racorda
la aceastã cerinþã?
 Educaþia se situeazã în centrul proceselor
de adaptare a societãþii româneºti la tendinþele
contemporane de dezvoltare. Secolul XXI este
marcat printr-o dinamicã a dezvoltãrii fãrã
precedent. De fapt, este o tendinþã care s-a
remarcat încã din a doua jumãtate ºi ultimele
decenii ale secolului XX. O dinamicã
imprimatã de noile tehnologii, mai ales de
tehnologia informaþionalã care a mãrit viteza
de propagare a cunoºtinþelor de o manierã fãrã
precedent, reflectatã în dinamica dezvoltãrii
economico-sociale la scarã globalã. Dupã
datele statistice vehiculate ºi în reuniunile
internaþionale, în decurs de 50 de ani economia
mondialã s-a amplificat de 7 ori. Deci, pe o
perioadã de numai 50 de ani s-a amplificat de
7 ori bogãþia lumii. N-a existat aºa ceva în
toatã istoria civilizaþiei. Deci, este un fenomen
exponenþial al dezvoltãrii pe toate planurile,
în centrul cãruia se aflã noile tehnologii,
tehnologia informaþionalã ºi aceasta dã
societãþii în care am intrat în secolul XXI
caracterul de societate a cunoaºterii. O
societate în care cunoºtinþele, care întotdeauna
au fost un factor, un vector al dezvoltãrii, devin
însã factorul determinant al dezvoltãrii. De
aceea educaþia se situeazã în centrul acestui
proces pentru cã ritmul dezvoltãrii, al
amplificãrii cunoºtinþelor ºi al informaþiilor
vehiculate presupune ºi o pregãtire
corespunzãtoare, nu doar a unui segment al
societãþii, ci a societãþii în întregul ei. E
adevãrat, pe de o parte, avem o tradiþie bunã,
avem premise bune, un învãþãmânt care s-a
afirmat de-a lungul timpului ca un învãþãmânt
de valoare ºi care ne-a fãcut compatibili cu
lumea, lucru care se reflectã ºi în felul în care
se prezintã tinerii noºtri. Tinerii de excepþie,
sigur, tinerii de elitã ai ºcolii noastre, tinerii
olimpici, studenþii, tinerii specialiºti care îºi
gãsesc oricând cu uºurinþã loc ºi adaptare. Este
un fenomen negativ, pe de o parte, acest exod
de creiere, dar este ºi o verificare a

potenþialului intelectual al societãþii româneºti,
al ºcolii româneºti care creeazã oameni de
valoare, apþi, capabili sã se adapteze acestor
cerinþe. Dar, sigur, nu ne putem mulþumi cu
ceea ce avem. Dezvoltarea contemporanã
impune ºi ºcolii ritmuri noi de adaptare. Nu
numai o dotare corespunzãtoare  ºi aici, fãrã
îndoialã, cã noi avem un handicap ºi trebuie
sã facem eforturi ca sã asigurãm dotarea
corespunzãtoare a ºcolii , dar, în acelaºi timp,
ºi un conþinut dinamic. Prin aceasta,
amplificarea cunoºtinþelor trebuie sã ducã la
adaptarea ºi a programelor de învãþãmânt, ºi
a disciplinelor, astfel încât sã dea tinerilor
încãrcãtura necesarã ºi fundamentul esenþial
pentru adaptare la noile cunoºtinþe. ªi aici e
un mare pericol! Existã pericolul ca datoritã
amplificãrii cunoºtinþelor sã se promoveze
specializãri din ce în ce mai înguste ale
cunoºtinþelor, ceea ce poate sã devinã un
handicap, pe de o parte, iar pe de altã parte,
tânãrul sã devinã tributar noilor tehnologii 
calculatorul ºi Internet-ul  ºi dacã l-ai scos
din lumea acestor instrumente, el rãmâne
dezarmat. Deci, pregãtirea fundamentalã,
clasicã într-un fel, dar ºtiinþificã fundamentalã,
îmbinatã cu adaptarea la noile tendinþe, noile
cunoºtinþe este o treabã, nu simplã, pentru cã,
în mod fatal, învãþãmântul are o inerþie mare
ca sistem faþã de sistemul general economic
ºi de sistemul tehnologic de dezvoltare.
 În contextul unei asemenea prezentãri
foarte dense din partea dvs., cum vedeþi,
domnule preºedinte, poziþia învãþãmântului
particular universitar din þara noastrã?
 Este o componentã nouã, de dupã
revoluþia din decembrie, în spectrul general
al învãþãmântului românesc, apariþia
învãþãmântului privat universitar. Sigur cã
a fost ºi un element spontan ºi, de aici ºi
aleatoriu al dezvoltãrii acestui învãþãmânt
privat. A fost o explozie care risca sã ducã
la o slãbire a substanþei. Eu cred cã existã
un proces, de acum, de aºezare ºi a
învãþãmântului privat alãturi de cel de stat.
Este o competiþie utilã ºi necesarã pentru
promovarea tocmai a valorilor ºi a calitãþii.
Eu sper ca ele sã-ºi gãseascã echilibrul
necesar ºi sã se stimuleze reciproc,
învãþãmântul public cu învãþãmântul
privat, pentru a da calitatea superioarã, de
care vorbeam, necesarã învãþãmântului.
 Televiziunea România de Mâine este
singurul post universitar pânã în momentul
de faþã pe piaþa audio-vizualului românesc

ºi, deºi este televiziune privatã, are în
structura sa de redacþii ºi o redacþie de
ºtiinþã, ºi o redacþie culturalã. Cum vedeþi
dvs., ca om de ºtiinþã ºi de culturã,
introducerea acestor domenii în programele
de televiziune, ºtiut fiind faptul cã în
conformitate cu strategia dezvoltãrii
durabile, cu provocãrile accesului în
Uniunea Europeanã, ºtiinþa ºi cultura sunt
cãile, paºapoartele de intrare ºi cãtre viitor
ºi cãtre lumea europeanã?
 Este una din marile scindãri la care am
încercat sã mã refer ºi în expunerea mea cu
prilejul ceremoniei recente, ºi anume, acest
pericol al invadãrii tuturor sferelor vieþii
sociale, inclusiv a domeniului învãþãmântului, culturii, a climatului intelectual,
comercializarea a tot ceea ce se face în
societate. Adicã, aceastã tentaþie a extensiunii
unor aspecte ale economiei de piaþã spre
societate în general. ªi pericolul cel mare de
care vorbeam, tentaþia spre deculturalizare.
Ceea ce menþionaþi este, într-adevãr, un mare
handicap al posturilor de televiziune publice
ºi private care rãspund unei tentaþii de a avea
succes comercial. ªi atunci, succesul
facilului, rãspunsul numai la manifestãrile de
suprafaþã, de senzaþie, de distracþie, de tip
liberal, ºi mai puþinã preocupare pentru ceea
ce poate ºi trebuie sã devinã asemenea
instrumente de comunicare în masã, care sã
înlesneascã, sã faciliteze oamenilor accesul
la sursele cunoaºterii, la tot ceea ce se
întâmplã. Acesta este într-adevãr cel mai
spectaculos lucru în societatea de astãzi, nu
toate apariþiile facile în planul unei culturi
discutabile ºi al unor creaþii artistice la fel de
discutabile.Ceea ce este spectaculos în lumea
de astãzi este amplificarea aceasta fãrã
precedent a cunoºtinþelor, a cunoaºterii, a
pãtrunderii omului în infinitul
necunoscutului. Asta ar trebui sã constituie
arta oamenilor de media: sã ºtie sã atragã
atenþia, sã suscite interesul pentru aceastã
aventurã a omenirii în domeniul cunoaºterii,
care conferã o nouã dinamicã dezvoltãrii
noastre.
 Vã mulþumesc profund pentru timpul
acordat Televiziunii România de Mâine ºi
pentru cuvintele calde ºi de profunzime pe
care i le-aþi acordat. Vã mulþumim,
domnule Preºedinte!

Corneliu TOADER

30 iunie 2003
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2. Devotat acestui crez, urmând tradiþia
ºcolii româneºti de sociologie, domnul Ion
Iliescu, spirit pãtrunzãtor ºi om politic
matur, a înþeles cã o reformã socialã
temeinicã nu se poate înfãptui fãrã un studiu
prealabil atent al realitãþii, sociologia
contribuind decisiv la întemeierea ºtiinþificã
ºi eficacitatea acþiunii sociale.
În acest sens, meritã subliniate
contribuþiile ºtiinþifice remarcabile ale
Preºedintelui Ion Iliescu la analiza
proceselor complexe ale tranziþiei din
România, în contextele largi ale globalizãrii
ºi ale integrãrii þãrii noastre în structurile
Uniunii Europene ºi ale NATO. Studiile,
articolele, comunicãrile, lucrãrile de
anvergurã precum Revoluþie ºi reformã,
Încotro-societatea
româneascã?,
Renaºterea speranþei, dar ºi vasta activitate
managerialã au demonstrat atât vocaþia de
cercetãtor, analist ºi fin observator al vieþii
sociale, cât ºi dorinþa continuã, tenace de a
promova inovaþia, de a contribui la
schimbare, progres, la bunãstarea generalã.
În acest context, se cuvine a fi
evidenþiatã iniþiativa Preºedintelui Ion
Iliescu de elaborare a unei Strategii a
Dezvoltãrii Durabile a României  Orizont
2025, care îºi propune sã releve
interdependenþa dintre componentele
economicã, socialã ºi de mediu, ceea ce
conferã dezvoltãrii durabile un conþinut
mult mai profund ºi mai amplu.
Obiectivele prioritare ale acestei
strategii se referã la reducerea decalajelor
economice ºi sociale care despart România
de þãrile dezvoltate, la restructurare,
retehnologizare, moderni-zare, creºterea
competitivitãþii, la combaterea sãrãciei, la
constituirea unei puternice clase de mijloc,
ca element de stabilitate ºi prosperitate
socialã ºi la crearea unor noi structuri de
solidaritate ºi coeziune socialã.
3. Din perspectiva sociologiei politice
ºi a relaþiilor internaþionale, dar având în
vedere ºi vocaþia prospectivã a sociologiei,
domnul Preºedinte Ion Iliescu a fost
constant preocupat de viitorul omenirii, de
descifrarea problemelor pe care le ridicã
globalizarea, ca fenomen obiectiv care s-a
manifestat, cu intensitãþi variabile, în
decursul timpului.
În prezent, prin multiplele sale forme de
exprimare, globalizarea are, pe de o parte,
un efect integrator sub aspect tehnologic,
economic ºi social pentru toate statele lumii,
care devin tot mai interdependente, ºi, pe
de altã parte, oferã ºansa istoricã a reducerii
decalajelor dintre þãri, îndeosebi prin
extinderea rapidã a tehnologiilor de vârf.
Este vorba îndeosebi de tehnologiile
informaþiei ºi comunicaþiilor, specifice
societãþii bazate pe cunoaºtere.
Menþionãm, în aceastã direcþie,
contribuþia domnului Ion Iliescu în
fundamentarea solidã a conceptului de
management strategic, bazat pe o scarã a
prioritãþilor, în cadrul cãrora acþiunile în
domeniul educaþiei ºi al creãrii structurilor
instituþionale ale societãþii informaþionale
ocupã un loc primordial. De altfel, din
iniþiativa Preºedintelui Ion Iliescu a fost
elaboratã Strategia Societãþii Informaþionale, adoptatã de Guvernul României în
anul 2002.
Lucrãrile
Probleme
globale.
Creativitate, România în Europa ºi în Lume,
Integrare ºi globalizare. Viziunea

româneascã reprezintã contribuþii originale,
de o deosebitã valoare pentru înþelegerea
marilor sfidãri cãrora trebuie sã le facã
faþã omenirea la începutul mileniului III.
Integrarea României în Uniunea
Europeanã este abordatã de Preºedintele
României prin prisma respectãrii interesului
naþional ºi a pãstrãrii identitãþii proprii, chiar
dacã o serie de prerogative ale suveranitãþii
sunt preluate la nivel comunitar.
4. Domnul Preºedinte Ion Iliescu a probat,
de-a lungul vieþii sale, cã este un prieten ºi
susþinãtor constant ºi apropiat al oamenilor
de la catedrã, care fac efortul de a crea starea
de spirit în rândul tineretului studios, capabilã
sã dea semnalul înnoirilor, al schimbãrilor, al
progresului economic ºi social al României.
5. Domnul Ion Iliescu s-a dovedit un
desãvârºit cunoscãtor al relaþiilor sociale,
demonstrând cã are harul cunoaºterii
psihologice a oamenilor ºi darul de a stabili
cu ei relaþii directe, de reciprocã încredere.
Excelenþa Sa a avut capacitatea de a fi un
exponent al celor mulþi, le-a înþeles
problemele ºi a intrat în dialog sincer ºi
deschis.
În acelaºi timp, în calitate de
Preºedinte al României, domnul Ion
Iliescu a exercitat cu înaltã responsabilitate
funcþia de mediere între puterile statului,
precum ºi între stat ºi societate, veghind la
respectarea Constituþiei ºi la buna
funcþionare a autoritãþilor publice. A fost
întotdeauna adeptul dialogului, al
deschiderii, toleranþei ºi reconcilierii. Dacã
momentele de cumpãnã prin care a trecut
þara noastrã în timpul evenimentelor din
decembrie 1989 ºi dupã au putut fi depãºite,
un merit de netãgãduit l-a avut Preºedintele
Ion Iliescu.
6. În final, dar nu în ultimul rând, trebuie
subliniate calitãþile umane deosebite ale
personalitãþii pe care o omagiem. Vocaþia
creatoare, tenacitatea, echilibrul,
diplomaþia, spiritul de înþelegere ºi
toleranþã, deschiderea spre oameni,
onestitatea, corectitudinea ºi modestia sunt
doar câteva dintre nobilele trãsãturi ale
omului Ion Iliescu, care s-au manifestat în

diferite împrejurãri ale vieþii ºi activitãþii
sale, ilustrând o personalitate deosebitã, de
aleasã nobleþe umanã ºi spiritualã. Profilul
moral aparte a determinat preþuirea,
respectul ºi stima de care se bucurã OMUL
Ion Iliescu în rândul celor mai largi ºi
diverse categorii sociale.
Putem conchide, fãrã teama de a greºi,
cã specialistul, analistul, omul politic Ion
Iliescu au influenþat istoria sfârºitului ºi
începutului de secol românesc. Om al
dialogului, deschis ºi comunicativ, gânditor
profund ºi specialist recunoscut, posesor al
unei prodigioase experienþe politice,
domnul Ion Iliescu reprezintã un simbol ºi
un reper al timpului istoric pe care îl trãim.
Distinsã asistenþã,
Este o mare onoare ºi bucurie sã
putem primi în rândul comunitãþii
noastre academice pe Excelenþa Sa,
domnul Ion Iliescu, Preºedintele
României. Membrilor Senatului
universitar li se adaugã o personalitate
de prim rang în domeniul vieþii ºtiinþifice,
culturale ºi politice din România,
promotor neobosit al valorilor naþionale
în lume.
Conferirea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Spiru Haret
constituie meritatul ºi modestul nostru gest
de recunoaºtere a unei personalitãþi
remarcabile, a unei opere valoroase ºi a unei
activitãþi prodigioase depuse în folosul
binelui public.
Vã mulþumesc.
În numele Facultãþii de SociologiePsihologie ºi al Institutului de Sociologie
ºi Opinie Publicã,

Prof. univ. dr.
Aurelian BONDREA
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti,
24 iunie 2003

(Continuare din pag.1)
Se apreciazã  ºi aceasta pe bunã
dreptate, în baza unei realitãþi nu doar
virtuale, ci ºi a uneia practice  cã, o datã
cu noul secol ºi mileniu, omenirea a intrat
într-o veritabilã ºi acceleratã epocã a
cunoaºterii. Evident cã, vrând nevrând,
suntem parte a acestui fenomen ºi este de
dorit sã fim nu doar obiect al lui, ci, pe cât
se poate, ºi subiect. La fel ca ºi în istorie,
de altfel, unde raporturile dintre factorul
subiectiv ºi obiectiv devin extrem de fluide
ºi îºi amplificã determinãrile. Spun aceasta,
pentru a sublinia ºi în acest fel nevoia de
structurare a învãþãmântului, dupã metode
ºi modele care sã inducã în societate un grad
sporit de cunoaºtere ºi sã confere acesteia
un rol exponenþial.
Din aceastã perspectivã, socotesc ca
total neproductivã viziunea conform
cãreia economia de piaþã ar trebui sã
conducã neapãrat la o aºa-zisã societate
de piaþã, iar educaþia, ºtiinþa ºi
învãþãmântul, respectiv cultura, creaþia în
general, ar fi doar niºte simple ºi
conjuncturale mãrfuri de consum, aflate
în general la discreþia jocului de piaþã ºi
cãzând, deci, în aleatoriu ºi efemer.
Aceastã încercare de transfer a culturii
de piaþã din sfera economicului în sfera
culturii propriu-zise este un nonsens, la fel
ca ºi politica fãcutã fãrã convingere, la fel ca
ºi incompatibilitatea dintre responsabilitate
ºi absenþa acesteia. Consecinþa la care trebuie
sã ne gândim ºi pe care trebuie s-o prevenim
este aceea cã, pe fondul dificultãþilor
economice ºi sociale ale tranziþiei, se
profileazã unul din pericolele cele mai grave
la adresa democraþiei ºi a dezvoltãrii 
deculturalizarea.
ªi asta în epoca Internet-ului, a
supremaþiei mijloacelor electronice de
comunicare, în epoca în care, nevoiþi fiind
sã recuperãm decalaje vechi de dezvoltare,
trebuie sã punem ºi bazele societãþii
cunoaºterii, pentru a ne putea alinia
valorilor moderne ale progresului ºi
civilizaþiei.
Se subînþelege cã un rol esenþial în
aceastã privinþã, inclusiv sub raportul
investiþiei, revine încã statului, dar tot la
fel de adevãrat este ºi faptul cã societatea,
în ansamblul sãu, mediul intelectual, în

primul rând, constituie tot atâþia factori de
responsabilitate ºi implicare în operaþia
extrem de complexã a aºezãrii
învãþãmântului ºi educaþiei, a culturii, pe
un teren cât mai fertil ºi mai favorabil
creaþiei. Cred cã a sosit timpul sã ne punem
în mod echilibrat problema unei redresãri
organice; redresare prin economie socialã
de piaþã, dar ºi redresare prin învãþãmânt
ºi educaþie, prin culturã.
O viziune echivocã ºi fragmentaristã nar duce la altceva decât la noi dezechilibre
ºi chiar la marginalizãri. Spun aceasta
gândindu-mã cã, mai cu seamã acum,
cultura  ca patrimoniu acumulat  ºi
capacitatea de creaþie intelectualã a unui
popor au un rol decisiv, atât din perspectiva
dezvoltãrii durabile  þinta de predilecþie a
oricãrei naþiuni , cât ºi din perspectiva
proceselor de integrare ºi globalizare, cu
toate ºansele ºi oportunitãþile pe care acestea
le aduc, dar ºi cu noi sfidãri, inclusiv
deculturalizarea, de care am amintit.
Referitor la dezvoltarea durabilã,
cunoaºteþi cã, nu cu mult timp în urmã, am
iniþiat elaborarea unei Strategii Naþionale
care sã acopere un orizont de timp de
aproximativ 25 de ani. Personal, am vãzut ºi
vãd raþiunea unui asemenea demers în nevoia
de articulare la dimensiuni naþionale a unui
proiect capabil sã rãspundã atât schimbãrilor
de mediu economic, conjuncturilor interne
ºi externe, constrângerilor survenite în
virtutea propriei noastre evoluþii, cât ºi celor
generate de noul statut al României, acela
de membru cu drepturi depline al comunitãþii
europene ºi euro-atlantice.
Prin aceastã strategie  pe care o vãd
finalizatã spre mijlocul anului viitor  cred
cã putem sã ajungem la formarea unei
adevãrate alianþe naþionale, în mãsurã sã
asigure continuitatea, coerenþa ºi
consistenþa procesului de dezvoltare
economicã ºi socialã, independenþa  sau,
mai exact spus  decuplarea lor de ciclurile
electorale, crearea ºi pãstrarea consensului
în privinþa obiectivelor de fond ale
evoluþiei economiei ºi societãþii româneºti.
Sunt trei principale componente ale
acestei strategii ºi ele se aflã într-o
interdependenþã
multifuncþionalã.
Componenta economicã, cea socialã ºi cea
de mediu sau ecologicã  aceasta din urmã
având o relevanþã deosebitã, dacã ne gândim
cã, pentru contracararea sfidãrilor de egoism
economic ºi a efectelor catastrofelor
naturale, a fost lansat ºi un nou concept în
materie de dezvoltare, ºi anume ecoeconomia. Unii vorbesc chiar de o ecologie
moralã ºi socialã care vizeazã mai cu seamã
politica, atitudinea cetãþeneascã ºi
schimbarea de mentalitate.
Cert este cã, prin oricare din
componentele sale, dezvoltarea durabilã
este un rãspuns la cele mai multe din
problemele contemporaneitãþii. Vãzutã ca
proces în derulare, dar ºi ca obiectiv-þintã,
ea este ºi un rãspuns la cerinþele ºi
frãmântãrile societãþii româneºti. Din
acest motiv ºi încã din multe altele, am
considerat necesar sã începem elaborarea
strategiei de care aminteam. Unii se vor
întreba, poate, de ce pe un orizont atât de
larg  de circa 25 de ani  ºi de ce acum
sau tocmai acum ?
Voi rãspunde succint cã acesta este
momentul cel mai propice, întrucât suntem
pe un segment de timp favorabil, atât din
punct de vedere al evoluþiei economice ºi
sociale din ultimii trei ani, cât ºi din punct
de vedere al ºanselor ºi oportunitãþilor
integrãrii europene ºi euro-atlantice, care
au trecut de stadiul aproximãrilor, în calcul
intrând doar o chestiune de timp ºi, bine
înþeles, de seriozitate în abordarea ºi
aprofundarea reformelor din economie ºi
societate. Pe de altã parte, cred cã am
acumulat o bunã experienþã a consensului,
care trebuie continuat ºi aprofundat pe
chestiuni ºi obiective vitale.
E suficient sã amintesc în acest sens
elaborarea încã din 1990 a Strategiei de
tranziþie spre economia de piaþã, urmatã mai
târziu de Strategia privind integrarea
europeanã ºi de Strategia Societãþii
Informaþionale.

Cred cã pe partea pozitivã a tranziþiei
s-au acumulat suficiente elemente de
sprijin pentru un optimism fie ºi ponderat,
dar catalizator de energii ºi idei creatoare.
Pe partea cealaltã, desigur, avem de
înfruntat încã multe tare, între care
generalizarea sãrãciei, corupþia, birocraþia,
injustiþia ºi altele ne afecteazã în modul
cel mai profund.
Nu pot fi de acord cu cei care susþin
cã acestea sunt un inevitabil pojar
economic ºi social care însoþeºte
tranziþia ºi ca atare trebuie sã-l
contemplãm cu resemnare. Corupþia,
aºa cum am mai spus, este un nemeritat
ºi amar impozit pe care îl plãteºte omul
cinstit, pentru a deveni ºi mai sãrac
decât este. Nu-mi fac iluzii în aceastã
privinþã. Trebuie sã acþionãm mai rapid
ºi mai unitar, în respectul legii, pentru
frânarea relelor obiceiuri ºi a
egoismului indecent care ne afecteazã
evoluþia ºi induc în mecanismul social
disfuncþionalitãþi ºi perturbãri dintre
cele mai costisitoare.
În ceea ce priveºte orizontul de circa 25
de ani, cu etapizãrile de rigoare, cred cã am
rãspuns deja. Am în vedere însã ºi o anume
relaþie, un anume coeficient de
particularitate care, în dimensiunea de timp
proiectatã, ne relevã, în prim plan, ca
beneficiar, dar ºi ca factor direct implicat,
noile generaþii, tinerii care cresc ºi se
formeazã în ambianþa construcþiei valorilor
economiei de piaþã ºi a criteriilor ei de
eficienþã ºi randament. ªi poate cã mai mult
decât orice, dezvoltarea durabilã rãmâne
strâns legatã de tânãra generaþie, care este
un extraordinar potenþial de resurse.
Nu întâmplãtor tinerii olimpici români
se afirmã în plan european ºi mondial, în
multe domenii ale ºtiinþei ºi tehnicii de azi.
Aceasta este nota de confirmare a valorii
învãþãmântului românesc, dar ºi a
înzestrãrii tinerilor noºtri. Existã, eadevãrat, ºi fenomenul hemoragiei de
creiere, dar eu sunt convins cã, în
perspectiva dezvoltãrii durabile, cei mai
mulþi dintre ei îºi vor regãsi locul cuvenit
în economia ºi societatea româneascã.
Indiscutabil, dezvoltarea durabilã, cu
toate componentele ºi determinãrile ei,
rãmâne în mod natural legatã de ºcoalã,
de învãþãmânt. Aici sunt laboratoarele de
inteligenþã ale viitorului ºi tot de aici
pornesc ºi se afirmã noile generaþii. Aici
se învaþã a gândi ºi a acþiona responsabil,
cu folos. În bunã mãsurã, cheia solidaritãþii
sociale ºi a coeziunii naþionale se aflã în
mâinile ºcolii. Tot de aici cred cã trebuie
sã începem sã redescoperim ºi ideea de
muncã, de asumare a responsabilitãþii faþã
de propriul destin, precum ºi faþã de
destinul general. Aceasta este de fapt ºi una
din valorile de referinþã ale modelului
economic ºi social european spre care
convergem.
Onoratã asistenþã,
Subliniind, sumar, cele trei
componente ale dezvoltãrii durabile, îmi
dau seama cã existã ºi o a patra, deductivã
din cele trei: componenta culturalã. Dacã
vreþi, ea este aspectul global al problemei.
ªi astfel ajungem la epicentrul ei, care este
învãþãmântul, în sistem public sau
particular. Nu existã sau n-ar trebui sã
existe nici o contradicþie între acestea, dacã
în amândouã se profileazã, fie chiar ºi
concurenþial, un dialog de substanþã,
deschis, liber de orice dogme ºi
prejudecãþi, pe problematici majore care
privesc instrucþia ºi educaþia, investiþia de
spirit.
Cred cã trebuie sã refuzãm ideea unui
aºa-zis învãþãmânt de piaþã, sinonim al
acelei aºa-zise culturi de piaþã  care
n-ar face altceva decât sã inducã frustrãri
ºi dezechilibre în rândul noilor generaþii,
perpetuând astfel fazele de început ale
tranziþiei ºi chiar sufocând-o prin tentaþia
acumulãrilor primitive de capital  ºi sã
conchidem cã, indiferent de profil, menirea
învãþãmântului ºi a slujitorilor sãi rãmâne
una de pionierat: exploreazã, îmbogãþeºte
ºi însufleþeºte conºtiinþe, dar, în acelaºi
timp, formeazã ºi conduite. Adicã exact
ceea ce exprimã ºi solicitã, în componenta
sa culturalã, dezvoltarea durabilã.
Vã urez sã fiþi parte activã a acestui
proces de care depinde soarta fiecãruia ºi
a naþiunii întregi.
Vã mulþumesc, încã o datã, pentru
conferirea înaltului titlu ºi vã rog sã mã
consideraþi, cel puþin sufleteºte, un apropiat
al dumneavoastrã, al tuturor. Vã adresez, cele
mai bune gânduri ºi urãri de bine.
Vã mulþumesc pentru atenþie.
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la Universitatea Spiru Haret

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 Fiºa-chestionar. Rezultatul admiterii se comunicã în aceeaºi zi candidatului.
(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)

Înscrierile pentru facultãþile din Bucureºti ale Universitãþii
Spiru Haret se fac la secretariatul universitãþii din sediul central, precum
ºi la secretariatele din sediile proprii în care funcþioneazã facultãþile.
Sediul central al Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13
(Colþ cu str. Doamnei, în vecinãtatea Bãncii Naþionale ºi a Bibliotecii Naþionale a României.
Metrou, staþia Piaþa Universitãþii, ieºirea din faþa Muzeului Municipiului Bucureºti).
Centrala telefonicã: 314.39.00; 314.00.75; 314.00.76

Informaþii suplimentare la Rectorat
Telefoane: 314.99.31; 314.99.32; 311.29.54
E-mail: info@spiruharet.ro
Internet: www.spiruharet.ro

Facultãþi ºi specializãri
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

Bucureºti

 FACULTATEA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/145.
Specializarea: Limba ºi literatura românã - O limbã ºi literaturã strãinã
(englezã, francezã).
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori de limba ºi literatura
românã ºi o limbã strãinã.
E-mail:ushllr@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE MATEMATICÃ - INFORMATICÃ

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 306.
Specializarea: Matematicã-Informaticã.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul matematiciiinformaticii, cercetãtori, matematicieni ºi informaticieni pentru variate domenii.
E-mail: ushmi@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 229.
Specializarea: Arhitecturã.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de arhitecþi, proiectanþi
în construcþii, specialiºti în domeniul design-ului.
E-mail: usharh@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ISTORIE
PALATUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI, ªTIINÞEI ªI CULTURII (în proprietate)

Sediul central al Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret,
str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3.

 FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon:314.00.75; 314.00.76/ 300,131.
Specializarea: O limbã ºi literaturã strãinã A (englezã, francezã) - O limbã ºi
literaturã strãinã B (francezã, englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã).
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori ºi traducãtori cu
specializare în douã limbi strãine.
E-mail:ushlls@spiruharet.ro
Clãdire în proprietate, ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept, Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

Bucureºti

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 162.
Specializarea: Istorie.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, muzeografi, cercetãtori.
E-mail: ushi@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE TEATRU

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/185.
Specializarea: Artele spectacolului de teatru.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în pregãtirea de actori pentru teatru, film,
televiziune, radio.
E-mail:usht@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4.
Telefon: 334.44.19/123,124.
Specializarea: Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã,
diplomaþie, administraþie.
E-mail: ushbd@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4.
Telefon: 334.62.05/123.
Specializarea: Relaþii internaþionale ºi studii europene.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile
relaþiilor internaþionale, studiilor europene, diplomaþiei.
E-mail: ushrise@spiruharet.ro

30 iunie 2003

OPINIA NAÞIONALÃ 365

Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

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

Bucureºti

pag. 5

 FACULTATEA DE MARKETING ªI COMERÞ
EXTERIOR
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6.
Telefon: 410.51.62.
Specializarea: Marketing.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul
marketingului, al relaþiilor economice internaþionale, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushmce@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6.
Telefon: 410.39.13/130.
Specializarea: Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile financiar ºi
bancar, ale controlului ºi expertizei financiare ºi bancare, în cercetarea
ºtiinþificã.
E-mail: ushfb@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE
MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6.
Telefon: 410.43.70/113, 115.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushmfc@spiruharet,ro
Clãdire în proprietate, B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã
Facultatea de Sociologie-Psihologie

Bucureºti

 FACULTATEA DE FILOSOFIE ªI JURNALISM
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6.
Telefon: 410.39.13/111.
Specializarea: Filosofie-Jurnalism.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori,
specialiºti în mass-media.
E-mail: ushfj@spiruharet.ro

 FACULTATEA
DE SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE
Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3.
Telefon: 255.60.95.
Specializarea: Sociologie-Psihologie
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de sociologi-psihologi,
cercetãtori, cadre didactice, specialiºti sociologi-psihologi pentru
domeniile industrial, agrar, cultural, mass-media, politic, medical,
asistenþã ºi protecþie socialã.
E-mail: ushsp@spiruharet.ro

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

Bucureºti

 FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Adresa: Bucureºti, str. Jandarmeriei nr. 2, Sectorul 1.
Telefon: 230.69.16.
Specializarea: Medicinã veterinarã.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de medici veterinari, care sã
activeze în domeniul apãrãrii sãnãtãþii animalelor, al igienei alimentelor
ºi al sãnãtãþii publice, în cercetarea ºtiinþificã, precum ºi în asistenþa
medicalã veterinarã ºi marketing farmaceutic veterinar.
E-mail: ushmedvet@spiruharet.ro
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Bucureºti
 FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Adresa:Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4.
Telefon: 330.04.20; 330.40.40/237.
Specializarea: Geografie.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori,
specialiºti în cercetarea mediului înconjurãtor în direcþiile:
geomorfologie-pedologie, hidrologie-climatologie, geografie economicãturism, riscuri, dezastre naturale ºi apãrare civilã.
E-mail: ushg@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE MUZICÃ
Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3.
Telefon: 346.64.14.
Specializãri: Educaþie fizicã ºi sport; Kinetoterapie.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, antrenori cu înaltã
calificare, kinetoterapeuþi.
E-mail:ushefs@spiruharet.ro

Adresa:Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4.
Telefon: 330.40.40 /266.
Specializarea: Pedagogie muzicalã.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori,dirijori, interpreþi
vocali, instrumentali ºi comentatori ai fenomenului muzical.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
E-mail: ushm@spiruharet.ro

Clãdire în proprietate, str. Turnului nr. 5, în care funcþioneazã:
Facultatea de Management, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi Facultatea de Psihologie-Pedagogie ale Universitãþii Spiru Haret

Clãdire în proprietate, str. Unirii nr. 32-34, în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

Braºov

Constanþa

 FACULTATEA DE MANAGEMENT

Adresa: Braºov, str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializarea: Management.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul
managementului.
E-mail: ushmbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Braºov, str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei contabile, în
cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushcfbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE

Adresa: Braºov, str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializãri: Administraþie publicã; Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale
vieþii sociale, pentru administraþia publicã centralã ºi localã, cercetãtori.
E-mail:ushsabv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE

Adresa: Braºov, str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializãri: Psihologie-Pedagogie.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul psihologiei
ºi pedagogiei, specialiºti capabili sã asigure consultanþã pe linia orientãrii
ºcolare ºi profesionale, asistenþei copiilor cu deficienþe de integrare,
gestionãrii resurselor umane.
E-mail; ushppbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Constanþa, str. Unirii nr. 32-34.
Telefon: 0241/54.50.15.
Specializarea: Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail: ushdcta@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Constanþa, str. Unirii nr. 32-34.
Telefon: 0241/54.50.15.
Specializãri: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt:ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushcfcta@spiruharet.ro
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Clãdire în proprietate, str. Traian nr. 223,
în care funcþioneazã Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe a Universitãþii Spiru Haret

Câmpulung-Muscel

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4.
Telefon: 0251/ 19.82.65.
Specializãri: Contabilitate ºi informaticã de gestiune;Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushcfcr@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4.
Telefon: 0251/ 19.82.65.
Specializarea: Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail:ushdcr@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Câmpulung-Muscel, str. Traian nr. 223.
Telefon: 0248/ 51.22.84
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale
activitãþii contabile,financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ush_conta@spiruharet.ro
Clãdiri în proprietate, str. Tudor Vladimirescu nr. 80,
în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe ºi Bãnci a Universitãþii Spiru Haret

Blaj

Clãdire în proprietate, B-dul General Praporgescu nr. 46,
în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ale Universitãþii Spiru Haret

Râmnicu-Vâlcea

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
Adresa: Blaj, str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
Telefon: 0258/ 71.12.31.
Specializarea: Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile financiar
ºi bancar, controlului ºi expertizei financiare ºi bancare, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushfbbj@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46.
Telefon: 0250/ 73.30.74.
Specializarea: Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail: ushdvl@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46.
Telefon: 0250/ 73.30.74.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR.
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale
activitãþii contabile,financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushcvl@spiruharet.ro
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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)

Burse de merit la Facultatea de Management financiar-contabil
(martie 2003)

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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Sprijin efectiv pentru studenþii de la toate formele
de învãþãmânt ale Universitãþii Spiru Haret

 În anul 2002: 160 de cursuri universitare tipãrite în peste 150.000 de exemplare.
 În anul 2003 (primele patru luni): 53 de cursuri tipãrite.
 Disciplinele cuprinse în planul de învãþãmânt sunt acoperite cu manuale ºi cursuri
în proporþie de 80%.
 Cursurile ºi materialele didactice ajutãtoare, realizate în editurã ºi tipãrite la
tipografia proprie sunt subvenþionate de Fundaþia România de Mâine, fiind vândute
studenþilor Universitãþii Spiru Haret cu o reducere de 30% faþã de preþul din librãrii.
În cadrul preocupãrilor
Senatului Universitãþii Spiru
Haret pentru realizarea unui
învãþãmânt de calitate ºi, implicit,
a unei pregãtiri profesionale a
studenþilor la nivelul standardelor
stabilite prin Legea Învãþãmântului, o direcþie majorã a
constituit-o ºi o constituie, în
continuare, asigurarea tuturor
disciplinelor cu manuale,
cursuri ºi alte materiale didactice
(sinteze, caiete de seminar, caiete
de lucrãri practice, ghiduri
metodologice, culegeri de
probleme, studii de caz, teste grilã
etc.), puse la dispoziþia studenþilor
prin Editura Fundaþiei România
de Mâine.
Ca urmare a eforturilor
concertate ale conducerilor
facultãþilor ºi catedrelor, într-o

perioadã relativ scurtã, s-a
desfãºurat o fructuoasã activitate
de elaborare ºi tipãrire a
cursurilor universitare. Putem
spune cã astãzi majoritatea
covârºitoare a disciplinelor ce se
predau în facultãþile noastre
dispun de cursuri tipãrite,
realizate, ca regulã, la un înalt
nivel teoretico-pedagogic, fapt
care a contribuit atât la ridicarea
nivelului de pregãtire a
studenþilor, cât ºi la creºterea
prestigiului academic, ºtiinþificodidactic al Universitãþii.
Cãrþile ce poartã emblema
Universitãþii Spiru Haret ºi sigla
Fundaþiei România de Mâine
acoperã numeroase domenii:
drept, economie generalã,
management financiar, marketing, comerþ exterior, finanþe-

bãnci, contabilitate, informaticã
de gestiune, istoria gândirii
economice româneºti ºi universale, sociologie, psihologie,
pedagogie, filosofie, jurnalism,
relaþii internaþionale, studii
europene, limba ºi literatura
românã, limbi ºi literaturi strãine
(englezã, germanã, francezã,
spaniolã, italianã, rusã, arabã),
istorie, geografie, medicinã veterinarã, matematicã, arhitecturã,
muzicã, educaþie fizicã ºi sport º.a.
Câteva date sunt edificatoare:
în anul 2002, au apãrut aproape
160 de cursuri universitare ºi
alte materiale didactice, într-un
tiraj total de peste 150.000
exemplare, în valoare de
13.500.000.000 lei iar în anul
2003 au fost tipãrite pânã în
prezent 82 de titluri în peste
72.000 de exemplare.

În anul universitar 2002  2003,
cursurile ºi materialele didactice
ajutãtoare tipãrite în Editura ºi
Tipografia Fundaþiei România de
Mâine au acoperit, pentru anul I,
majoritatea disciplinelor din planul
de învãþãmânt, iar pentru ceilalþi
ani, în proporþie de 80 %.
Planul editorial pe anul 2003
prevede publicarea a circa 180
de cursuri universitare, ca ºi a
altor materiale didactice.
Cãrþile publicate în Editurã
sunt completate periodic de
lucrãri ce reflectã, în diversitatea
lor, activitatea de învãþare,
cercetare ºi dezvoltare ºtiinþificã
din cadrul Fundaþiei România de
Mâine ºi Universitãþii Spiru
Haret. Apar, astfel, Analele
Universitãþii Spiru Haret, cu
serii pe domenii ºi specializãri,

corespunzãtor profilului fiecãrei
facultãþi, culegeri de comunicãri
ºtiinþifice ale cadrelor didactice
ºi ale studenþilor.
Pornind de la rolul important
pe care cursurile ºi alte tipãrituri
didactice îl au în procesul de
învãþãmânt, în lumina cerinþelor
Fundaþiei ºi Universitãþii, Editura
 cu sprijinul decanatelor ºi
contribuþia directã a cadrelor
didactice , a adoptat mãsuri
pentru a asigura:
 concordanþa dintre planurile
de învãþãmânt, programele
analitice ºi conþinutul cursurilor,
manualelor etc.;
 modernizarea conþinutului ºi
a formei de prezentare a cursurilor
universitare ºi a altor lucrãri
didactice, în concordanþã cu
noutãþile din ºtiinþã, cu exigenþele
didactice contemporane;

 tipãrirea ºi reeditarea cãrþilor
în tiraje corespunzãtoare, þinând
seama de numãrul studenþilor de
la toate formele de învãþãmânt
(zi, frecvenþã redusã, la distanþã),
luând în considerare ºi specificul
unei anumite vieþi medii a
cãrþii universitare.
În continuare, Editura îºi
propune sã acorde o atenþie
maximã conþinutului de idei al
cursurilor universitare ºi al
altor lucrãri didactice, soliditãþii ºi coerenþei argumentaþiei, expunerii sistematice,
logice ºi atractive a ideilor,
formei de prezentare  obiectiv
asigurat prin creaþia ºi
contribuþia corpului profesoral ºi cercetãtorilor
ºtiinþifici din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

Informaþii utile despre cãrþile universitare apãrute în Editura Fundaþiei România de Mâine
pot fi obþinute din catalogul acesteia, precum ºi prin Internet, sitte-ul Editurii.
Editura Fundaþiei România de Mâine, Splaiul Independenþei nr. 313, Bucureºti, Sector 6, O.P. 83; Telefon 410.43.80; Fax 410 .51.62; www.SpiruHaret.ro

Într-una dintre bibliotecile Universitãþii Spiru Haret

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

Laboratorul de Tehnoredactare ºi Tipografia Fundaþiei România de Mâine, Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, O.P. 78, Telefon: 410.43.80; Fax: 410.51.62
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Prezentã la Târgul Mondial al Educaþiei, Lisabona, 20-23 mai 2003,

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 

pregãtitã sã rãspundã provocãrilor secolului XXI în sfera educaþiei

Învãþãmântul la distanþã, bazat pe calculator, Internet, televiziune învãþãmântul viitorului
În perioada 20-23 mai 2003 a avut loc, la Lisabona, cea de-a patra ediþie a Târgului Mondial al
Educaþiei, sub egida UNESCO, la care a participat o importantã delegaþie formatã din cadre didactice
ºi specialiºti în marketing ºi mass-media, condusã de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, preºedinte
ºi rector, reprezentând Universitatea Spiru Haret, Televiziunea România de Mâine ºi Fundaþia
România de Mâine.
La actuala ediþie a Târgului au fost prezente, pentru a vinde ºi a cumpãra, pentru a încheia
acorduri de cooperare ºi a stabili parteneriate de înalt nivel, universitãþi ºi colegii, guverne, regiuni
ºi agenþii de dezvoltare, sectoare pentru formare profesionalã, învãþare permanentã ºi învãþãmânt
la distanþã, edituri tradiþionale ºi multimedia, precum ºi industriile audiovizualului, informaticii ºi
telecomunicaþiilor.
Prezenþa celor 1.000 organizaþii, 2.000 de participanþi, 350 de expozanþi, între care, cu stand propriu,
Universitatea Spiru Haret ºi Televiziunea România de Mâine, este o dovadã incontestabilã a importanþei
pe care o acordã educaþiei, pregãtirii ºi formãrii continue atât sectorul public, cât ºi cel privat.
Printr-un vast ºi important program de conferinþe, Târgul Mondial al Educaþiei a permis
dezbaterea tendinþelor din sfera educaþiei, formãrii ºi învãþãrii continue la acest început de secol
ºi mileniu, reperarea pieþelor celor mai dinamice în materie de educaþie ºi formare profesionalã.
În acelaºi timp, prin activitãþile desfãºurate la cele 350 de standuri organizate de instituþii de
educaþie ºi formare, între care s-a numãrat ºi Universitatea Spiru Haret, dar ºi de companii,
îndeosebi din domeniul informaticii educaþionale, Târgul Mondial al Educaþiei a constituit o ocazie
privilegiatã de a cunoaºte ºi a compara produse educaþionale, de a selecta parteneri pentru
cooperãri viitoare.
Date fiind importanþa acestui eveniment ºi succesul participãrii Universitãþii Spiru Haret, republicãm
un fragment din articolul apãrut în numãrul anterior al revistei noastre.

Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret 
la nivelul celor mai mari
ºi performante instituþii
de învãþãmânt superior din lume

La aceastã prestigioasã manifestare
internaþionalã, participarea delegaþiei
Universitãþii Spiru Haret, Televiziunii
România de Mâine ºi Fundaþiei România
de Mâine a fost dinamicã, activã. Au avut
loc contacte, întâlniri, schimburi de
informaþii ºi de experienþã cu un numãr
mare de reprezentanþi ai universitãþilor,
companiilor producãtoare de noi tehnologii
în domeniul educaþiei, în special pentru
învãþãmântul la distanþã, al televiziunilor
educaþionale din þãri de pe toate
continentele. S-au pus bazele unor viitoare
colaborãri, au fost stabilite cadrele generale
pentru negocierea unor contracte cu
furnizori de tehnologie înaltã, s-au
identificat oportunitãþi de cooperare în
numeroase domenii.
Ca ilustrare elocventã a rezultatelor
acestor discuþii ºi schimburi de experienþã,
prezentãm doar câteva exemple:
Primul:
British
Broadcasting
Corporation, cu a sa BBC Learning TV, este,
dupã cum se cunoaºte, cel mai important nume
în domeniul televiziunii educaþionale din
întreaga lume. Acest lider al televiziunii
mondiale a fost încântat cã, în România,
Fundaþia România de Mâine  Universitatea
Spiru Haret au creat ºi dezvoltat un post de
televiziune universitar ºi cultural cu acoperire
naþionalã ºi europeanã  Televiziunea
România de Mâine. BBC a oferit
Universitãþii Spiru Haret un pachet-ghid
pentru aderarea la proaspãt lansatul concept
de televiziune BBC Branded Blocks, o
inovaþie prin care o colecþie de programe BBC,
atent selectate, este difuzatã de un alt canal de
televiziune, sub ambele sigle. În acest mod,

numele BBC garanteazã calitatea ºi determinã
creºterea audienþei, iar numele postului
partener, respectiv al Televiziunii România de
Mâine, asigurã reflectarea spiritului ºi
particularitãþilor politicii educaþionale din þara
noastrã.
Al doilea: Universitatea Liberã din
Berlin, prin specialiºtii sãi de la Institutul
de Informaticã, a realizat o nouã ºi
performantã tehnologie  tabla electronicã
E-chalk, care face posibilã utilizarea
simultanã a calculatorului, Internetului ºi
televiziunii în învãþãmântul la distanþã.
Plasatã în amfiteatru, laborator sau în sala
de semi-nar, aceastã tablã digitalã,
compatibilã cu tehnica digitalã a
Televiziunii România de Mâine, permite
profesorului sã scrie ceea ce gândeºte cu
glas tare, completând conþinutul cu imagini
ºi oferind, concomitent, posibilitatea
interactivitãþii. Prelegerile sunt stocate
automat, se transmit prin intermediul
Internet-ului la televiziune, putând fi
vizionate în direct sau la cerere. Este creat
ºi un PDF al conþinutului scris pe tablã,
pentru ca cei care urmãresc prelegerea sã
nu fie nevoiþi sã noteze în timpul prezentãrii.
Avantajele incon-testabile ale utilizãrii
acestei tehnologii noi sunt: transferã, în
cursul prelegerii, imagini direct de pe
Internet sau de pe hard; adaugã informaþii
în dreptul imaginilor; reprezintã grafic
funcþii matematice; verificã formulele
matematice pe baza recunoaºterii scrisului;
integreazã în prelegere rãspunsurile la
solicitãrile de pe web.
Aceastã tehnologie performantã
ne-a fost prezentatã de specialiºtii

Universitãþii Libere din Berlin, venind,
astfel, în întâmpinarea dorinþei noastre de a
perfecþiona modalitãþile de predare pentru
forma de învãþãmânt la distanþã. Rezultatul
concret a fost stabilirea modalitãþilor de
achiziþionare, de cãtre Universitatea Spiru
Haret, a acestei tehnologii digitale de ultimã
orã, care va deveni funcþionalã începând cu
anul de învãþãmânt 2003-2004.
O constatare care s-a impus cu
pregnanþã, în urma participãrii la
aceastã ediþie a Târgului, este urmãtoarea: învãþãmântul la distanþã din
universitãþi nu poate fi conceput în
absenþa utilizãrii tuturor acestor
tehnologii moderne, care necesitã costuri
estimate la milioane de dolari. La
Universitatea Spiru Haret, investiþiile în
aceste tehnologii moderne se ridicã, pânã
în prezent, la peste 5 milioane dolari.
Al treilea: Rectorul Universitãþii Spiru
Haret a avut convorbiri cu reprezentanþi ai
Bãncii Mondiale. Discuþiile purtate au vizat
posibilitatea finanþãrii construcþiei
Complexului Universitar ºi Cultural
România de Mâine în condiþii mai
avantajoase decât cele oferite, pânã în
prezent, de alte grupuri financiare. Ca
urmare a acestor contacte, la întoarcerea în
þarã, am primit informaþii concrete cu privire
la finanþarea proiectelor de dezvoltare de
cãtre International Finance Corporation 
organismul de investiþii pentru sectorul
privat al Bãncii Mondiale.
Al patrulea: Deosebit de utile s-au
dovedit a fi contactele ºi discuþiile
desfãºurate cu Agenþia Universitarã a
Francofoniei (AUF), principalul operator al
francofoniei în domeniul învãþãmântului
superior ºi al cercetãrii ºtiinþifice. Acestea
vor avea ca rezultat practic aderarea, în
scurt timp, a Universitãþii Spiru Haret ca
membru asociat al Agenþiei. Totodatã,
întâlnirile cu reprezentanþii Camerei de
Comerþ ºi Industrie din Paris au permis
identi-ficarea unor posibilitãþi de cooperare
pe linia organizãrii de cursuri de pregãtire
a studenþilor Universitãþii Spiru Haret
pentru a obþine diplome de competenþã în
limba francezã de afaceri, care sã fie
recunoscute în mediul internaþional.
Participarea noastrã la Târgul
Mondial al Educaþiei, chiar ºi în premierã,

s-a dovedit fructuoasã. Am avut ºansa de
a fi parteneri cu mari ºi prestigioase
universitãþi, posturi de televiziune ºi ONGuri din lumea întreagã, de a ne compara
cu ceilalþi participanþi ºi de a ne
autoevalua resursele, potenþialul ºi
rezultatele. Putem aprecia cã
Universitatea Spiru Haret, prin
infrastructura de care dispune, prin
tehnologiile utilizate  calculatorul,
Internetul, televiziunea  în procesul de
învãþãmânt, prin realizãrile obþinute se
situeazã la nivelul celor mai mari ºi
performante instituþii de învãþãmânt
superior din lume, iar, prin continua
racordare la inovaþia de ultimã orã,
demonstreazã cã este decisã sã rãspundã,
prompt ºi eficient, provocãrilor secolului
XXI în sfera educaþiei.
În încheiere, meritã a fi menþionate
câteva dintre aprecierile fãcute, fie direct,
fie prin e-mail, la adresa participãrii noastre
la Târgul Mondial al Educaþiei:
Elaine Legault, director al Târgului
Mondial al Educaþiei:
Suntem la a patra ediþie a Târgului
Mondial al Educaþiei. La aceastã ediþie au
venit delegaþii din peste 70 de þãri, iar în
cadrul expoziþiei noastre sunt prezente 344
de societãþi ºi organizaþii provenind din 35
de þãri, printre care menþionãm prezenþa
Universitãþii Spiru Haret din România.
Miguel Morán, responsabil cu relaþii
internaþionale, ªcoala de Afaceri,
Barcelona, Spania:
Am avut plãcerea sã vizitez standul dv.
pe 22 mai. Sunt foarte interesat de
Universitatea dv. ºi, ca responsabil cu
relaþiile internaþionale ale ºcolii noastre,
una dintre cele mai importante ºcoli de
afaceri din Spania, vã scriu pentru a studia
posibilitãþile unei colaborãri între cele douã
instituþii .
Tuomo Lähdeniemi, Helsinki,
Finlanda:
Am fost foarte impresionaþi de
activitatea ºi intenþiile dv. Dacã aveþi nevoie
de ceva pentru deschiderea unei adrese
demo, vã ajutãm cu cea mai mare plãcere.
Dupã cum aþi aflat din discuþiile purtate la
WEM, noi producem instrumente pentru
pagini de web ºi soluþii de învãþãmânt
electronic inovative.
Francisco Simoes, Departamentul
Marketing, Reflecta Portuguesa
Industrias fotograficas SA, Taveiro
Coimbra, Portugal:
Vã mulþumim pentru modul cum neaþi primit la standul dv. ºi pentru discuþiile
interesante ºi deschise purtate. Sperãm în
realizarea unei cooperãri cât mai curând
posibil.
Alexandru Mironov, secretarul
general al Comisiei Naþionale pentru
UNESCORomânia:
Cu totul remarcabilã contribuþia
României, prin douã evenimente. Primul:
prezenþa, în premierã, la o asemenea
manifestare, a unei unitãþi de învãþãmânt
particular, Universitatea Spiru Haret. Cu stand
propriu, prezentându-ºi infrastructura,
facultãþile, activitãþile, ºansele absolvenþilor, cu
însuºi rectorul instituþiei, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea realizând contactele internaþionale de
care unitatea de învãþãmânt superior are
nevoie, Spiru Haret iºtii au realizat un dublu
efect pozitiv: au intrat, cum se spune, pe
computerul lumii, fiind un punct de reþea pentru
viitoare contacte, investiþii, colaborãri, dar, mai
ales, au reuºit sã ademeneascã studenþi din
alte þãri pentru facilitãþile oferite de foarte
stimabila universitate.

COMPUTERUL  numitorul comun
al tuturor laboratoarelor

Cu certe ºi multiple valenþe funcþionale, ca purtãtor incontestabil al ideii de progres,
computerul ºi-a dobândit în facultãþile Universitãþii Spiru Haret un loc reprezentativ.
Nici o disciplinã nu se mai predã fãrã implicarea computerului.
De aceea el este la îndemâna tuturor studenþilor.

Rectorul Universitãþii Spiru Haret a avut convorbiri cu reprezentanþi ai Bãncii
Mondiale. Discuþiile purtate au vizat posibilitatea finanþãrii construcþiei
Complexului Universitar ºi Cultural România de Mâine

Universitatea Liberã din Berlin, prin specialiºtii sãi de la Institutul de
Informaticã, a realizat o nouã ºi performantã tehnologie  tabla electronicã
E-chalk, care face posibilã utilizarea simultanã a calculatorului,
Internet-ului ºi televiziunii în învãþãmântul la distanþã.
În imagine, o demonstraþie pentru delegaþia Universitãþii Spiru Haret

Doamna Linda HINDMARCH, director pentru dezvoltare al
BBC Worldwide, discutând cu membri ai delegaþiei
Universitãþii Spiru Haret ºi ai Televiziunii România de Mâine
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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

La Televiziunea România de Mâine

Admiterea la Universitatea Spiru Haret
pentru anul de învãþãmânt 2003-2004

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
30 iunie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Week  end magazin (r)
13:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
13:30 Studio M
14:30 Cãlãtorii în imaginar: Primul sigiliu al Romei
15:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
15:30 Film documentar. George Apostu, sculptor
16:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
16:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de
Theodora Popescu
17:00 Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
19:15 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
19:45 Film documentar. Pictura româneascã în epoca
impresionistã
20:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru (r)
21:00 Dincolo de arenã. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Revista presei în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
23:00 O zi în 30 de minute
23:30 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan (r)
00:30 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret

MARÞI
1 iulie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Fotbal de vis: simfonia golurilor europene (I).
Emisiune de Mugur Popovici (r)
11:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu (r)
12:00 Planeta Pãmânt. Bourgogne
13:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
13:30 Studio M
14:30 Cãlãtorii în imaginar: Croaþia magicã.
Computer Games
15:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
15:30 Film documentar. Drome
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
17:00 Videoteca tvRM
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
19:15 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
19:45 Autoritatea publicã în direct cu telespectatorii.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate
ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:00 Revista presei în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
23:00 O zi în 30 de minute
23:30 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu

00:30 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret

MIERCURI
2 iulie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Fotbal de vis: simfonia golurilor europene (II).
Emisiune de Mugur Popovici (r)
11:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu (r)
12:00 Planeta Pãmânt. Patrimoniul cultural al
umanitãþii: Avila
13:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
13:30 Studio M
14:30 Cãlãtorii în imaginar: Lãsaþi cã ºtiu eu cum!
Margareta Sterian
15:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
15:30 Film documentar. Tinerii ºi sportul
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de
lect.univ.dr. Valeriu Marinescu
16:30 Sunetul muzicii
17:00 Videoteca tvRM
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:15 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
19:45 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
20:15 Film artistic
22:00 Revista presei în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
23:00 O zi în 30 de minute
23:30 Studio M (r)
00:30 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret

JOI
3 iulie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Fotbal de vis: simfonia golurilor europene (III).
Emisiune de Mugur Popovici (r)
11:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi de micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu (r)
12:00 Planeta Pãmânt. Salamanca
13:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
13:30 Studio M
14:30 Cãlãtorii în imaginar: Când fotografii erau pictori.
Descoperã bucuria de a trãi
15:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
15:30 Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
16:30 Sunetul muzicii
17:00 Litoral 2003
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:15 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
19:45 România în lume. Emisiune în direct de
Nicolae Mardari

21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
22:00 Revista presei în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
23:00 O zi în 30 de minute
23:30 Studio M (r)
00:30 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret

VINERI
4 iulie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Fotbal de vis: simfonia golurilor europene (IV).
Emisiune de Mugur Popovici (reluare)
11:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu (reluare)
12:00 Planeta Pãmânt. Parcul naþional american
13:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
13:30 Studio M
14:30 Cãlãtorii în imaginar: Mark Twain
15:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
15:30 Film documentar. Cultura americanã
16:00 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enche
16:30 Sunetul muzicii
17:00 Videotecã
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:15 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
19:45 În slujba adevãrului. Emisiune de Petre Buneci
20:45 Film documentar. Salvând pacea
21:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Relizator: Cãtãlin Grosu
22:00 Revista presei în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
23:00 O zi în 30 de minute
23:30 Studio M (r)
00:30 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret

SÂMBÃTÃ
5 iulie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)

Opinia

naþionalã

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

9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi ( informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Vacanþe active
11:00 Din lumea digitalã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Emisiune de
Constantin Pintilie
13:00 Muzicã popularã
13:30 Cafe  concert
14:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
15:00 Noi ºi animalele noastre. Emisiune de
Luminiþa Hãlmãgean
15:30 Film documentar. Stres
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Emisiune de
Marina Roman Boiangiu
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Film artistic
21:40 Litoral 2003
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de
Ionela Prodan (r)
00:30 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret

DUMINICÃ
6 iulie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
9:30 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 S.O.S. inima! Emisiune de prof.univ.dr. HC
Ioan Pop De Popa
12:00 Agricultura, încotro? Emisiune de
Constantin Pintilie (r)
13:00 Viaþa ca un spectacol  spectacol realizat de Viorel
Popescu  coproducþie TV România de Mâine 
Radio România Actualitãþi
16:00 Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
16:30 Cafeneaua literarã. Emisiune de Vlad Leu
17:00 Cine-panorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:00 Preluare Deutsche Welle
18:30 Actualitãþi
19:00 Societate ºi culturã
20:00 Film artistic
21:40 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
22:40 O melodie pentru fiecare. Realizator:
Dumitru Cucu
00:00 Cartul de noapte
05:30 Admiterea 2003 la Universitatea Spiru Haret
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Televiziunea România de Mâine
Emisiuni destinate tuturor vârstelor, oamenilor activi,
cu atitudine civicã întemeiatã pe o bogatã informaþie.
Programe cu o certã vocaþie a valorii autentice.

Emisiunile privind

 Industria  Agricultura  Politica  Învãþãmântul
 ªtiinþa  Cultura  Sãnãtatea  Calitatea vieþii

Starea naþiunii

ºi cãutarea responsabilã a rãspunsului la întrebarea

Zi ºi noapte
Televiziunea România de Mâine
transmite pentru dumneavoastrã

Universitatea  la tine acasã!

Televiziunea România de Mâine transmite zilnic emisiuni consacrate Admiterii la Universitatea Spiru Haret,
pentru anul de învãþãmânt 2003-2004, la toate facultãþile ºi specializãrile, la formele învãþãmântului de zi, cu frecvenþã
redusã ºi la distanþã.
Urmãriþi aceste emisiuni pentru a fi pe deplin informaþi asupra condiþiilor de admitere la Universitatea Spiru Haret
ºi asupra multiplelor facilitãþi pe care Fundaþia România de Mâine le acordã studenþilor.
În acest numãr al revistei, Programul tvRM se publicã la pagina 11.

ªTIRI din þarã ºi din întreaga lume

Muzicã Sport Divertisment Sfaturi utile
O televiziune întemeiatã pe forþa creatoare a tinereþii
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Bucureºti
ªoseaua Berceni nr.24,
telefoane: 334.57.91, 334.49.96, 334.53.98
Fax: 334.49.50
E-mail: info@SpiruHaret.ro
Http: www.SpiruHaret.ro

România, încotro?
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au un numitor comun:
dezbaterea cu respect pentru adevãr a realitãþii numitã

