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Festivitatea inaugurãrii noului an de învãþãmânt a avut loc luni, 4 octombrie 2004,
în ambianþa oferitã de Aula Magna, amfiteatrul-studio al Universitãþii Spiru Haret

Festivitatea de deschidere a anului de învãþãmânt 2004-2005

la Universitatea Spiru Haret

Instituþia noastrã este pregãtitã sã rãspundã
exigenþelor manifestate pentru realizarea unui
învãþãmânt de înaltã calitate, la nivelul
standardelor interne ºi internaþionale.

CUVÂNTUL
rectorului Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea

Onorat prezidiu,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Cuvântul meu nu se va referi la
realizãrile obþinute de Universitatea
Spiru Haret în anul academic recent
încheiat. O parte dintre acestea au fost
reflectate în filmul vizionat împreunã.
De la început, doresc sã subliniez
cã rezultatele admiterii la Universitatea
Spiru Haret, pentru anul de învãþãmânt
2004-2005, se constituie în evenimentul
cu cea mai mare rezonanþã.
Numãrul record al candidaþilor admiºi
în acest an confirmã, pe deplin, nu numai
prestigiul, recunoaºterea ºi audienþa de care
se bucurã Universitatea Spiru Haret în
rândul opiniei publice din þarã ºi de peste
hotare, dar ºi faptul cã instituþia noastrã este
pregãtitã sã rãspundã, prin condiþiile
create ºi facilitãþile oferite studenþilor,
exigenþelor manifestate pentru realizarea
unui învãþãmânt de înaltã calitate, la nivelul
standardelor interne ºi internaþionale.
Permiteþi-mi ca, în numele Senatului
universitar, al cadrelor didactice ºi al meu
personal, sã adresez celor 25.000 de
studenþi din anul I, bobocilor, un cald ºi
sincer bun venit, precum ºi urãri de succes
deplin în realizarea aspiraþiilor pentru
desãvârºirea pregãtirii lor la Universitatea
Spiru Haret, asigurându-i de întregul nostru
sprijin în înfãptuirea acestui obiectiv
fundamental pentru viitorul lor.
Vã rog, totodatã, sã-mi permiteþi sã
felicit pe toþi studenþii Universitãþii
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noastre, cadrele didactice, întregul
personal, pentru rezultatele importante
obþinute ºi sã le urez noi realizãri în anul
de învãþãmânt care începe astãzi.
În acelaºi timp, vã rog sã-mi îngãduiþi
sã salut prezenþa distinºilor noºtri invitaþi
ºi sã le adresez cordiale mulþumiri pentru
participarea la aceastã festivitate.
Distins auditoriu,
Obiectivele strategice, cele pe termen
mediu ºi scurt, stabilite la nivelul
Universitãþii Spiru Haret, inclusiv cu

Între acestea menþionãm:
 Analizarea ºi restructurarea curriculei
universitare, în vederea unei mai bune
compatibilizãri a calificãrilor noastre
universitare cu cele preconizate în
învãþãmântul universitar din Uniunea
Europeanã, în spiritul Declaraþiei de la
Bologna, la care a aderat ºi Universitatea
noastrã, precum ºi al Conferinþei
Ministeriale de la Berlin ºi al Legii privind
organizarea studiilor universitare în
România;
 Conectarea instituþionalã a
Universitãþii noastre la spaþiul universitar
euro-atlantic, prin extensii universitare
ºi participarea la diferite programe
comunitare;
 Perfecþionarea activitãþii de
cercetare ºtiinþificã ºi a managementului
acesteia;
 Creºterea exigenþei în selecþia
resurselor umane  cadre didactice ºi

Universitãþii Spiru Haret în spaþiul
educaþional naþional ºi internaþional.
Stimaþi participanþi,
Voi încerca, în cele ce urmeazã, sã
mã opresc, pe scurt, la câteva direcþii de
acþiune, ce vor sta în atenþia noastrã în
perioada urmãtoare.
În primul rând, atenþia ºi grija
noastrã se vor îndrepta spre asigurarea
unei calitãþi superioare procesului de
învãþãmânt, desfãºurat prin cele trei
forme: de zi, cu frecvenþã redusã ºi la
distanþã. Indiferent de forma de
învãþãmânt, calitatea trebuie sã fie
similarã, deoarece conþinutul învãþãmântului, personalul didactic, baza
materialã, tehnologiile moderne,
performante, utilizate atât în asigurarea
pregãtirii, cât ºi în procesul de evaluare
a acesteia, sunt aceleaºi pentru toþi
studenþii Universitãþii Spiru Haret.

Atenþia ºi grija noastrã se vor îndrepta, cu precãdere, spre asigurarea unei calitãþi superioare
procesului de învãþãmânt: de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã. Indiferent de forma de învãþãmânt,
calitatea trebuie sã fie similarã, deoarece conþinutul învãþãmântului, personalul didactic, baza
materialã, tehnologiile moderne, performante, utilizate atât în asigurarea pregãtirii, cât ºi în procesul
de evaluare a acesteia, sunt aceleaºi pentru toþi studenþii Universitãþii Spiru Haret.
prilejul alegerilor la nivel academic,
desfãºurate în primãvara acestui an, sunt
menite sã confere dimensiuni ºi accente noi
activitãþii noastre.
Ne propunem sã consolidãm mentalitãþile ºi comportamentele care promoveazã
calitatea, sã perfecþionãm sistemul educaþional, ale cãrui atribute esenþiale trebuie sã
fie modernitatea, caracterul competitiv,
dinamismul ºi flexibilitatea, rãspunzând,
astfel, eficient exigenþelor impuse de
integrarea învãþãmântului românesc în
spaþiul european al învãþãmântului superior
ºi al cercetãrii ºtiinþifice.

studenþi , capabile sã promoveze calitatea,
performanþa;
 Promovarea unei imagini calitativ
superioare a Universitãþii noastre, ca
furnizoare de servicii de învãþãmânt ºi
educaþionale;
 Consolidarea ºi modernizarea
continuã a bazei materiale, dotarea cu
aparatura, echipamentele ºi tehnologiile
cele mai noi ºi performante.
Aceste obiective strategice ºi direcþii
prioritare de acþiune vor fi urmãrite ºi
realizate cu consecvenþã, contribuind
decisiv la consolidarea locului ºi rolului

În al doilea rând, preconizãm sã
începem, chiar din acest an, construcþia
Complexului Universitar ºi Cultural
România de Mâine. Din resurse
proprii, dar ºi cu credite externe, vom
trece la edificarea, în prima etapã, a
unui hotel modern, de 1000 de locuri,
pentru studenþi, a unui spital clinic
universitar ºi a unei policlinici. Vom
putea satisface, astfel, într-o mãsurã ºi
mai mare cererile studenþilor
Universitãþii Spiru Haret, asigurândule atât condiþii de cazare, cât ºi servicii
medicale de calitate.
În al treilea rând, ne propunem sã
amplificãm ºi sã diversificãm relaþiile
internaþionale ale Universitãþii noastre.
Bucurându-se, deja, de un binemeritat
prestigiu ºi recunoaºtere externã  dovadã
fiind chiar secvenþele din filmul pe care
l-am vizionat împreunã , Universitatea
Spiru Haret îºi propune sã extindã
contactele ºi parteneriatele în mediul
academic internaþional. De asemenea, vor
fi fãcute eforturi pentru identificarea ºi
participarea la proiecte ºi programe
susþinute financiar de organisme
internaþionale publice ºi private.
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Succinta prezentare a direcþiilor
prioritare de acþiune în perioada
urmãtoare evidenþiazã implicarea
responsabilã a întregii noastre comunitãþi
academice în realizarea noilor obiective
de atins, mãrturie convingãtoare a
înþelegerii îndatoririlor ce ne revin pentru
destinul învãþãmântului naþional, pentru
formarea specialiºtilor de mâine, a
generaþiilor care vor edifica România
modernã a veacului XXI.
În încheierea cuvântului meu, vã rog
sã-mi permiteþi sã vã adresez tuturor cele
mai calde urãri de sãnãtate ºi succes, rezultate tot mai bune în noul an universitar.
Vã mulþumesc.

Spectacolul în imagini

Au luat cuvântul:

Conf.univ.dr. Manuela Epure

Este un fapt binecunoscut cã, în
epoca în care trãim, învãþãmântul,
ºtiinþa, cultura sunt considerate pilonii
dezvoltãrii. În absenþa unor resurse
umane bine pregãtite, cultivate, creative,
nu putem vorbi de dezvoltare durabilã
ºi de prosperitate. În societatea
cunoaºterii, specificã secolului XXI,
formelor tradiþionale de învãþãmânt 
de zi ºi cu frecvenþã redusã  li s-a
adãugat învãþãmântul la distanþã,
considerat, de pe acum, învãþãmântul
viitorului. Numit ºi învãþãmânt la
domiciliu, aceastã formã de pregãtire

superioarã  dinamicã, modernã, de
mare perspectivã  nu poate fi
conceputã în absenþa utilizãrii celor mai
noi ºi performante tehnologii, care
necesitã costuri estimate la milioane de
dolari.
Învãþãmântul informatizat, bazat pe
calculator, Internet, televiziune, oferã o
flexibilitate mai mare a formelor ºi
modalitãþilor de pregãtire ºi evaluare, este
mai adaptabil la nevoile studenþilor, asigurã
un suport solid pentru realizarea integrãrii
dintre învãþãmânt, cercetarea ºtiinþificã ºi
activitatea productivã, pe de o parte, ºi a
celei socio-profesionale, pe de altã parte.
Anticipând aceastã evoluþie cu adevãrat
spectaculoasã, determinatã de dorinþa de
pregãtire la nivel superior a unor categorii
sociale largi, de cele mai diferite vârste, de
costurile moderate ale ºcolarizãrii,
Universitatea Spiru Haret s-a pregãtit
serios sã ofere servicii educaþionale de
calitate, dispunând de o infrastructurã
performantã: televiziunea proprie
România de Mâine, reþea de calculatoare
de ultimã generaþie, racordatã la Internet,
editurã ºi tipografie proprii.
Promovând un învãþãmânt cu o
pregnantã dimensiune socialã, Universitatea noastrã a creat o reþea de centre
pentru învãþãmânt la distanþã la scarã
naþionalã, în fiecare municipiu reºedinþã
de judeþ funcþionând un asemenea centru.
Totodatã, rãspunzând numeroaselor
solicitãri ale diasporei româneºti, au
fost înfiinþate centre pentru învãþãmânt
la distanþã peste hotare, la Chiºinãu ºi
New York.
Ne propunem ca, pe lângã infrastructura deja existentã, în cel mai scurt
timp sã achiziþionãm alte 500 calculatoare
performante, în valoare de peste 1 milion
de euro, ºi sã le racordãm la Internet,
asigurând nu numai accesul studenþilor la
Biblioteca virtualã ºi la alte date ºi
informaþii utile, dar ºi evaluarea pregãtirii
dupã cele mai moderne ºi competitive
standarde.

Studenta Elena-Daniela Marioru
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Edificii în care funcþioneazã
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret
(clãdiri în proprietate)

Imnul
Universitãþii Spiru Haret
intonat la festivitatea
de deschidere
a anului de învãþãmânt
universitar 2004-2005

Tu, Alma Mater
Suntem din toatã þara
Ca primãvara acestui bun popor
Noi vrem lumina cãrþii
ªi cale dreaptã spre viitor.
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
Str. Ion Ghica nr. 13

ªoseaua Berceni nr.24

Refren:
Spiru Haret, tu, Alma Mater,
E un imn de tinereþe, crezul nostru arzãtor.
Spiru Haret, tu, Alma Mater,
Noi pregãtim România de mâine.
Spirit liber, o poartã spre lumea mare
Tot împreunã
Oameni ai ºcolii noastre ºi ai þãrii noastre
Luminã bunã.

Splaiul Independenþei nr. 313

Constanþa
Str. Unirii nr. 32-34

Craiova
Str. Brazda lui Novac nr. 4

B-dul Basarabia nr. 256

Râmnicu-Vâlcea
B-dul General Praporgescu nr. 46

Câmpulung-Muscel
Str. Traian nr. 233

Refren:
Spiru Haret, tu, Alma Mater,
E un imn de tinereþe, crezul nostru arzãtor.
Spiru Haret, tu, Alma Mater,
Noi pregãtim România de mâine.
Muzica: Marcel Dragomir
Text: Nicolae Dan Fruntelatã

Universitatea Spiru Haret face dovada de necontestat
a menirii sale de promovare a valorilor învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii naþionale
Corneliu TOADER
Acest început de an universitar
adunã din nou în aule ºi amfiteatre, în
sãlile de seminar ºi în biblioteci, tinerii
motivaþi de chemarea Almei Mater.
Modificãrile structurale ale
procesului de învãþãmânt au adus noi
dimensiuni ale cunoaºterii la
îndemâna tuturor celor dornici sã
înveþe. Mijloacelor deja existente li sau adãugat în ultimii ani suporturi noi
de transmitere a cunoºtinþelor. Au
devenit indicatori fireºti ai învãþãrii:
Biblioteca virtualã, cursul accesat pe
Internet sau transmis prin televiziune,
pe C.D.-uri sau videocasete.
La acest început de octombrie,
Universitatea Spiru Haret îºi cheamã
studenþii, dupã o binemeritatã vacanþã,
sã se reconecteze la sursele cunoaºterii.
Intrãm în al paisprezecelea an de
când numele cãrturarului Spiru Haret,
deschizãtor de drumuri de nivel
european, pentru învãþãmântul
României în urmã cu peste un veac, a
fost aºezat pe frontispiciul acestei
universitãþi.
Învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura sunt
cele trei repere solide cu care Fundaþia
România de Mâine ºi-a propus sã
continue înaltele idealuri ale
înaintaºilor.
Lumea înconjurãtoare, societatea
trãiesc într-un ritm trepidant tranziþiile
noului mileniu, în care informaþia,
cunoaºterea ºi tehnologiile constituie
pârghiile dinamice ale progresului.
Nevoia de instruire la cel mai înalt
nivel este, astãzi, un imperativ. În acest
context, este edificatoare o
comparaþie. În anul 1989, în
învãþãmântul superior din þara noastrã
erau cuprinºi circa 153.000 de
studenþi. Astãzi, numãrul acestora
depãºeºte 600.000. Ei învaþã în peste
o sutã de universitãþi de stat ºi
particulare.
Notabil este faptul cã, la începutul
anului de învãþãmânt 2004-2005,

Universitatea Spiru Haret numãrã peste
cincizeci de mii de studenþi. Altfel spus,
aproape unul din zece studenþi ai
României, indiferent de forma de
învãþãmânt de stat sau particular, îºi
desãvârºeºte cunoºtinþele superioare la
universitatea noastrã. ªi aceasta dupã doar
paisprezece ani de la înfiinþare.
Universitatea Spiru Haret, care este cea
mai mare ºi puternicã instituþie de
învãþãmânt superior particular din
România, este cotatã, totodatã, printre cele
mai însemnate din învãþãmântul superior
european la ora actualã.
Prezentul ºi trecutul sunt chezãºia
viitorului  spunea, în urmã cu peste un
secol, Mihail Kogãlniceanu, personalitate
emblematicã a culturii ºi politicii
româneºti.
În acest prezent în care trãim ºi care îºi
extrage seva inspiraþiei ºi din sursele
trecutului, secretele cunoaºterii sunt la
Universitatea Spiru Haret împãrtãºite
zecilor de mii de studenþi într-o structurã
puternicã ºi bine înzestratã. Douãzeci ºi
nouã de facultãþi cu treizeci ºi opt de
specializãri, structuri de învãþãmânt
moderne în Bucureºti ºi alte ºase aºezãri
urbane din þarã, cu vechi tradiþii
universitare ºi culturale, centre pentru
învãþãmântul la distanþã, care funcþioneazã
în toate municipiile  reºedinþã de judeþ
din România , dar ºi peste graniþã,
reprezintã zestrea cu care intrã în acest
început de octombrie cei peste cincizeci
de mii de studenþi cuprinºi în toate formele
de învãþãmânt: de zi, cu frecvenþã redusã
ºi la distanþã. Cãtre ei pleacã zilnic
informaþiile, datele ºi noþiunile transmise
de peste 1400 de cadre didactice, 85%
dintre acestea au norma de bazã la
universitatea noastrã, rãspunzând
dezideratului de a avea un corp profesoral
propriu ºi stabil. Procentul celor tineri (sub
patruzeci de ani) este de peste douã treimi.
Mãrturia prestigiului Universitãþii
Spiru Haret, în anii care s-au scurs de la
înfiinþarea sa, stã ºi în faptul cã reputaþi
universitari de pe toate continentele au
susþinut, în calitate de visiting professors,
cursuri ºi prelegeri în aulele universitãþii

noastre. Spiru Haret a avut oaspeþi din
Japonia, Franþa, Canada, Statele Unite ale
Americii, Germania, Rusia, Australia ºi
enumerarea ar putea continua.
Una din preocupãrile majore ale
conducerii Fundaþiei România de Mâine
ºi ale Universitãþii Spiru Haret a
reprezentat-o dezvoltarea ºi consolidarea
bazei materiale proprii, îmbogãþirea
patrimoniului existent.
În paisprezece ani s-au investit peste
douã mii de miliarde de lei, iar în perioada
2000-2004 patruzeci la sutã dintre venituri
au fost destinate investiþiilor. Au fost
cumpãrate ºi modernizate imobile ºi spaþii
în Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova,

cinzeci ºi ºapte de titluri în 620.000 de
exemplare, valoarea producþiei editoriale
depãºind ºaizeci ºi douã de miliarde de lei.
Iar în acest an, din martie pânã în prezent,
au apãrut douã sute nouãzeci ºi cinci de
titluri noi, în douã sute treizeci de mii de
exemplare, reprezentând o valoare de peste
patruzeci ºi ºapte de miliarde de lei.
Amploarea fãrã precedent a
învãþãmântului la distanþã, învãþãmânt la
domiciliu, cum i se mai spune, cãruia
conducerea Universitãþii îi acordã o
importanþã deosebitã, considerându-l
învãþãmântul viitorului, este reflectatã ºi
de realizãrile anului 2004. Pânã în prezent,
au fost deschise în fiecare reºedinþã de

În pragul noului an universitar

Televiziunea România de Mâine
a realizat un convingãtor film despre
cea mai mare instituþie particularã
de învãþãmânt superior din România

Imaginea, cuprinzãtoare ºi realizatã
cu profesionalism, este însoþitã de un comentariu,
substanþial ºi la obiect, pe care-l publicãm
(Film semnat de Corneliu Toader ºi Dumitru Cacoveanu)
Râmnicu Vâlcea, Blaj ºi CâmpulungMuscel. Între ele un loc aparte ocupã
Palatul Invãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
monument istoric ºi de arhitecturã de o
deosebitã valoare, având o suprafaþã utilã
de peste zece mii de metri pãtraþi, în care
îºi desfãºoarã activitatea ºase facultãþi,
douã institute de cercetare, Academia de
culturã naþionalã Dimitrie Gusti,
conducerea Fundaþiei România de Mâine
ºi rectoratul Universitãþii Spiru Haret.
Un alt reper semnificativ pentru efortul
investiþional al Fundaþiei ºi Universitãþii
priveºte calitatea cursurilor tipãrite. În
ultimii patru ani, au apãrut cinci sute

judeþ, în sedii dotate corespunzãtor Centre
teritoriale de învãþãmânt la distanþã
prevãzute cu telefon, fax, calculator ºi
televizor pentru recepþionarea programelor
Televiziunii România de Mâine. Au fost
deschise, de asemenea, Centre teritoriale
de învãþãmânt la distanþã la Chiºinãu, în
Republica Moldova ºi la New York, în
Statele Unite ale Americii. Efortul editãrii
pentru învãþãmântul la distanþã este
materializat în 42 volume de sinteze
destinate studenþilor.
Într-un tiraj de treizeci de mii de
exemplare, aceste sinteze sunt oferite

gratuit studenþilor de la învãþãmântul la
distanþã ºi reprezintã o investiþie
considerabilã din partea universitãþii.
Diversitatea formelor ºi modalitãþilor
de instruire este ilustratã de noile
tehnologii. Existã deja în dotarea
facultãþilor, din Bucureºti ºi din þarã, peste
cinci sute de calculatoare PC introduse în
procesul de învãþãmânt. Zilnic, o treime
din cele douãzeci ºi patru de ore de emisie
ale Televiziunii România de Mâine, post
naþional, universitar ºi cultural, singurul cu
acest profil din peisajul mediatic românesc,
este reprezentatã de cursuri universitare ºi
consultaþii. Dezideratul Prin televiziune,
învãþãmântul la dumneavoastrã acasã a
devenit realitate. Televiziunea România de
Mâine este recepþionatã în întreaga þarã,
pe continentul european ºi în Orientul
Mijlociu, datoritã transmisiei prin satelit
douãzeci ºi patru de ore din douãzeci ºi
patru.
Pânã în prezent, investiþiile în
asemenea tehnologii de ultimã orã se
ridicã, la Universitatea Spiru Haret, la
peste cincisprezece milioane de dolari.
Învãþãmântul informatizat, bazat pe
calculator, Internet, televizor aduce
studenþilor, înscriºi la aceastã formã,
importante beneficii. El este avantajos
pentru cei cu resurse materiale modeste,
pentru cei ocupaþi în diferite sectoare de
activitate, ca ºi pentru comunitãþile izolate
sau dezavantajate, dar deosebit de
costisitor pentru universitãþi. Acest
învãþãmânt oferã o flexibilitate mai mare
formelor ºi modalitãþilor de pregãtire, este
mai adaptabil nevoilor studenþilor, fiind
considerat cel mai adecvat pentru studenþii
lumii de mâine.
Numai în anul universitar 2004-2005
sunt înscriºi la învãþãmântul la distanþã, la
Universitatea Spiru Haret, în anul I, peste
douãsprezece mii de studenþi.
Între mãsurile menite sã vinã în
sprijinul studenþilor sãi, Universitatea
Spiru Haret a introdus importante facilitãþi,
între care menþionãm:
 taxe de ºcolarizare moderate, care pot
fi plãtite ºi în rate ºi care au fost pãstrate la
acelaºi nivel mai mulþi ani consecutiv;

 absenþa taxelor de înscriere la
admitere pentru fiii de þãrani, cadre
didactice, pensionari ºi ºomeri;
 punerea la dispoziþia studenþilor
de cursuri realizate de editura ºi
tipografia proprii, cu reducere de 30%
faþã de preþul din librãrii;
 subvenþionarea cu 30% a costului
mesei în cantinele proprii;
 cazare, contra cost, în cãminele
universitãþii, iar pentru studenþii cu
rezultate între nouã ºi zece Fundaþia
România de Mâine va acorda, în acest
an universitar, burse de merit în valoare
de peste trei miliarde de lei.
Universitatea noastrã a fost prezentã
la forumuri ºtiinþifice ºi de educaþie de
anvergurã din þarã ºi din strãinãtate.
Forumul dezvoltãrii durabile România
Orizont 2025, organizat de Academia
Românã, Târgul Internaþional al
Educaþiei de la Lisabona din anul trecut,
Târgul de Educaþie din Orientul
Mijlociu, de la Beirut, 2004, sunt doar
câteva repere.
Mãrturie a prestigiului de care se
bucurã Universitatea Spiru Haret este
ºi prezenþa, între laureaþii cu titlul de
Doctor Honoris Causa, a unor
personalitãþi: Preºedintele României, dl.
Ion Iliescu ºi Papa Ioan Paul al II-lea,
cãruia i s-a conferit înalta distincþie
universitarã cu prilejul aniversãrii a
douãzeci ºi cinci de ani de pontificat.
Recent, rectorul Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
a înmânat Sanctitãþii Sale, Papa Ioan
Paul al II-lea, diploma de Doctor
Honoris Causa, acordatã de Senatul
Universitãþii.
Reportajul realizat cu acest prilej va
încheia filmul nostru. Totodatã, au fost
decernate diplome de excelenþã unor
personalitãþi ale vieþii academice,
ºtiinþifice ºi culturale, din þarã ºi de
peste hotare.
La deschiderea unui nou an de
învãþãmânt, putem afirma cã
Universitatea Spiru Haret face dovada
de necontestat a menirii sale de
promovare a valorilor învãþãmântului,
ºtiinþei, culturii naþionale în spaþiul
universal, bucurându-se de un prestigiu
de necontestat.
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Festivitatea de deschidere a anului de învãþãmânt 2004-2005
Un început
de bun augur
Festivitatea inaugurãrii noului an
de învãþãmânt a avut loc luni,
4 octombrie 2004, în ambianþa oferitã
de Aula Magna, amfiteatrul-studio al
Universitãþii Spiru Haret, fiind
singura transmisie directã realizatã
de o televiziune naþionalã, de la o
asemenea manifestare.
În prezidiu au luat loc rectorul
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, prorectorul pentru
învãþãmântul la distanþã, prof. univ. dr.
Ioan Gâf-Deac, prorectorul pentru
învãþãmântul juridic ºi activitatea de
contencios, prof.univ.dr. Gheorghe
Uglean, decanii facultãþilor de Drept,
Marketing ºi Comerþ Exterior, Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene,
precum ºi o studentã din anul I.
Festivitatea a fost prefaþatã de
secvenþe filmate din impresionanta
prezenþã a Universitãþii Spiru Haret în
viaþa spiritualã româneascã, gânduri ºi
proiecte pentru noul an de învãþãmânt.
Întreaga asistenþã a urmãrit cu
atenþie filmul realizat de tvRM despre
evenimentul petrecut la 13 septembrie
2004, la Castel Gandolfo, când Papa
Ioan Paul al II-lea l-a primit pe
rectorul Aurelian Bondrea, care i-a
înmânat diploma de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Spiru Haret.
Dupã intonarea tradiþionalului
Gaudeamus Igitur ºi a imnului
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea a rostit o
substanþialã cuvântare.
Dupã ce a arãtat nivelul la care a
ajuns în prezent Universitatea,
vorbitorul a definit obiectivele care
stau în faþa acestei prestigioase
instituþii de învãþãmânt superior, în
acest an ºi în perspectivã.
În continuare, decanul Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior, conf.
univ. dr. Manuela Epure s-a referit la
preocupãrile de modernizare a

învãþãmântului, de adaptare rapidã la
noile tehnologii informaþionale, la
participarea, an de an, la competiþii
deschise României prin programele
Uniunii Europene (Leonardo da
Vinci, Socrates, Tempus etc.),
incluzând participarea studenþilor la
schimburi de experienþã sau chiar la
stagii de practicã în Marea Britanie,
Spania, Italia.
Despre modul în care a fost
conceput ºi structurat învãþãmântul la
distanþã, despre moderna sa
infrastructurã, precum ºi rolul
Centrelor teritoriale pentru aceastã
formã de învãþãmânt a vorbit prof.
univ. dr. Ioan Gâf-Deac, prorector
pentru învãþãmântul la distanþã al
Universitãþii Spiru Haret.
Exprimând gândurile ºi sentimentele bobocilor, Elena-Daniela
Marioru, studentã în anul I, Facultatea
de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene a argumentat de ce a optat
pentru o asemenea carierã, explicând
ce implicaþii are integrarea europeanã
asupra specializãrii alese.
A urmat un spectacol cu participarea
excepþionalã a unor nume cu rezonanþã
în viaþa artisticã româneascã: Tudor
Gheorghe, Maria Dragomiroiu ºi Ionela
Prodan, Corul Preludiu al Centrului
Naþional de Culturã Tinerimea
Românã, dirijat de maestrul Voicu
Enãchescu, formaþii ºi interpreþi din
rândul studenþilor de la Facultatea de
Muzicã ºi Facultatea de Teatru ale
Universitãþii Spiru Haret.
Festivitatea inaugurãrii noului an de
învãþãmânt ºi spectacolul desfãºurat au
putut fi urmãrite, datoritã transmisiei
directe, de cãtre imensa majoritate a
studenþilor prezenþi în sãlile de curs ale
facultãþilor din Bucureºti ºi din celelalte
centre din þarã ale Universitãþii, de
telespectatorii postului propriu de
Televiziune România de Mâine.

Se impune un efort comun, cadru
didactic-student în cãutarea celor
mai potrivite soluþii pentru
adaptarea rapidã la noile
tehnologii informaþionale
Cuvântul rostit de

Conf.univ.dr. Manuela EPURE,
decan al Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Stimate domnule rector,
Distinºi membri ai Senatului
Universitãþii Spiru Haret,
Stimaþi colegi,
Onoratã asistenþã,
Ne aflãm astãzi la început de toamnã,
în pragul unui nou an universitar. Pe
fiecare dintre noi ne preocupã acest nou
început.
Cadrele didactice aºteaptã cu
nerãbdare noua generaþie de tineri,
studenþii anului I, pentru a le îndruma
paºii în universul cunoaºterii, pe
parcursul anilor de studiu, împãrtãºindu-le
din experienþa lor, stimulându-le
creativitatea ºi, în egalã mãsurã,
urmãrindu-le atent, pas cu pas, evoluþia
pânã la finalizarea studiilor ºi integrarea
lor în muncã. Modelarea caracterelor,
formarea teoreticã ºi practicã, motivarea
tinerilor, pentru a face performanþã în
domeniul ales, constituie elementele
definitorii ale muncii unui cadru
didactic. Ele reprezintã o adevãratã
provocare ºi o promisiune de reuºitã, în
acelaºi timp, pentru fiecare dintre noi,
cadre didactice cu bogatã experienþã la
catedrã sau tineri aflaþi la începutul
carierei didactice universitare.
Privim cu nostalgie în urmã ºi calculãm
vârsta noastrã în numãrul generaþiilor de
studenþi cãrora le-am îndrumat paºii,
reuºita în viaþã a fiecãruia dintre ei, o
privim ca pe o victorie personalã, ceea ce
ne motiveazã ºi ne ajutã sã perseverãm.
Instruirea tinerei generaþii a fost ºi trebuie
sã rãmânã cea mai importantã preocupare
a întregii societãþi româneºti.
An de an, analizãm activitatea
desfãºuratã la catedrã ºi trebuie sã
recunoaºtem cã se impune o adaptare
rapidã la noile tehnologii informaþionale,
astfel încât transferul de cunoºtinþe sã se
desfãºoare nu numai în sistem tradiþional
(susþinerea activitãþilor didactice la
catedrã), ci, mai ales, sã se asigure un
transfer eficient prin intermediul celor mai
noi programe de calculator ºi sã se utilizeze

computerul pentru evaluarea cunoºtinþelor
acumulate de studenþi.
Tânãra generaþie parcurge o erã
definitã prin numeroase ºi importante
schimbãri. Tinerii studenþi se întreabã ºi
ne întreabã pe noi, mentorii lor: Cine
suntem? Cine vom fi peste patru ani, dupã
încheierea studiilor? Vom fi pregãtiþi
pentru a concura cu alþi tineri, asemeni
nouã din Uniunea Europeanã? Vom face
faþã cu bine exigenþei ºi noilor coordonate
ale pieþei forþei de muncã? Vom reuºi dupã
absolvire sã ne integrãm corespunzãtor în
muncã? A da rãspuns la aceste întrebãri
nu este uºor ºi, fãrã îndoialã, se impune
un efort comun, cadru didactic-student, în
cãutarea celor mai potrivite soluþii pentru
a permite o creºtere a capacitãþii de
adaptare a tinerilor specialiºti la condiþiile
concrete ale pieþei muncii.
Participarea, an de an, cu proiectele la
numeroase competiþii deschise României
prin programele educaþionale ale Uniunii
Europene (Leonardo da Vinci, Socrates,
Tempus etc.), sprijinul acordat, în acest
sens, de conducerea universitãþii au fãcut
posibilã includerea studenþilor facultãþii
noastre în schimburi de experienþã sau
chiar, stagii de practicã, în Marea Britanie,
Spania, Italia. Considerãm cã astfel de
programe, complementare activitãþii
educaþionale de bazã, motiveazã tinerii, îi
ajutã sã fie încrezãtori în forþele proprii ºi,
cu siguranþã, le oferã ºansa unei comparaþii
în ceea ce priveºte nivelul de pregãtire
teoreticã ºi practicã a tinerilor români faþã
de colegii lor de generaþie din diferite þãri
ale Uniunii Europene.
Tânãra generaþie trebuie sã înþeleagã
cã numai studiind, muncind ºi
experimentând pot într-adevãr sã devinã
ceea ce îºi doresc, pot atinge idealurile pe
care ºi le-au propus, iar în societate vor
obþine locul pe care-l meritã.
Daþi-mi voie, la început de an
universitar, sã urez tuturor cadrelor
didactice multe împliniri ºi satisfacþii
profesionale, iar tinerilor studenþi, putere
de muncã, înþelepciune ºi curaj în a-ºi
urmãri visul...

Este meritul Universitãþii Spiru
Haret cã determinã conectarea,
fundamentatã ºtiinþific, la marile
viziuni ºi linii de transformare pe
care le parcurge mediul academic
ºi cel al cunoaºterii, în România
ºi, în general, pe plan mondial
Cuvântul rostit de

Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector, director al Departamentului ID
Onorat prezidiu,
Doamnelor ºi domnilor invitaþi,
Dragi studenþi,
Doresc sã încep aceastã intervenþie a
mea, cu ocazia fericitã a deschiderii anului
universitar 2004-2005, exprimând sincera
satisfacþie ºi mândria cã Universitatea
Spiru Haret ºi munca noastrã a tuturor sunt
apreciate deosebit în rândul studenþilor, dar
ºi pe plan naþional ºi internaþional.
Viaþa academicã modernã, în condiþiile
derulãrii libere ºi democratice a procesului
de învãþare, instruire ºi pregãtire pentru
muncã a generaþiilor, ce duc mai departe
România ºi înfãptuiesc globalizarea, ne-a
determinat, în ultimul timp, sã abordãm
strategic, cu viziuni fundamentate ºtiinþific
modul de organizare ºi desfãºurare a
învãþãmântului superior la Universitatea
Spiru Haret pe specializãri ºi forme de studiu.
Se constatã cã acum, mai mult ca
oricând rigoarea tradiþionalã a procesului
de învãþãmânt universitar dobândeºte noi
valenþe ºi noi forme.
Este meritul Fundaþiei România de
Mâine, a Senatului ºi a rectorului
Universitãþii Spiru Haret cã determinã
conectarea curajoasã, fundamentatã
ºtiinþific, tot mai semnificativã a
Universitãþii Spiru Haret la marile viziuni
ºi linii de transformare pe care le parcurge
mediul academic ºi cel al cunoaºterii în

România ºi, în general, pe plan mondial,
la început de mileniu III.
Se asistã la noi ierarhizãri a prioritãþilor
educaþionale, la apariþia ºi aplicarea unor
concepte noi privind învãþarea ºi finalitatea
acesteia ca proces complex de formare
socialã ºi umanã.
A ºti ºi a aplica prin deprinderi
informative ºi formative nu mai
constituie demersuri care sã se poatã
sprijini exclusiv pe viziuni clasice,
tradiþionaliste.
Epoca industrialã ºi deopotrivã cea
post-industrialã sunt în prezent în depãºire
de frontiere prin apariþia tehnologiilor
informaþionale ºi a multimediei.
În acest cadru, este fireascã abordarea
schimbãrii în toate planurile, inclusiv în
cel educaþional.
Învãþãmântul superior, de regulã, nu ar
trebui sã fie numai purtãtor de ameliorare, ci
mai degrabã de schimbare, aºa cum este
practicat ºi la Universitatea Spiru Haret, spre
a sprijini procesele social-economice obiective
pe care le parcurge România în context
naþional, dar ºi pe scena internaþionalã.
Aºadar, fluxul cunoaºterii este însoþit
de un flux al cunoºtinþelor care, în noile
condiþii, dinamizeazã formarea celor ce
învaþã, apelând semnificativ la propria
persoanã implicatã în propria instruire.
Învãþãmântul la distanþã nu este un
experiment, nu este o provocare sau o sfidare.

Nouã, tinerilor, ne revine un rol
deosebit în acest moment istoric
pentru þara noastrã ºi avem
convingerea cã vom reuºi sã-l
îndeplinim cu cinste
Cuvântul rostit de

Elena-Daniela MARIORU, studentã, anul I,
la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
Dragi colegi ºi stimaþi profesori,
Mã simt onoratã ºi emoþionatã pentru
postura în care mã aflu ºi care semnificã un
dublu început, un adevãrat debut pentru mine
 fosta elevã, astãzi studentã în anul I la
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene a Universitãþii Spiru Haret; totodatã,
încerc sã exprim sentimentele ºi emoþiile
colegilor mei care pãºesc pentru prima datã
în ambianþa învãþãmântului universitar.
Alegerea noastrã se datoreazã dorinþei
de a deveni în viitor specialiºti în domeniul
relaþiilor internaþionale ºi studiilor
europene, precum ºi prestigiului Facultãþii
ºi al profesorilor care activeazã în cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Doresc ca profesionalismul ºi prestanþa
acestor profesori sã fie un model pentru noi
ºi sã ne ajute în atingerea scopului propus.
Îmi exprim convingerea cã experienþa
ºi profesionalismul colectivului de
profesori ne vor ajuta pe noi, astãzi boboci,
în procesul de formare ºi pregãtire ca
specialiºti în domeniul ales.
Am optat pentru aceastã Facultate,
fiind interesatã de oportunitãþile care sunt
oferite noilor generaþii, de pregãtire a
viitorilor specialiºti care vor contribui la

procesul de integrare a României în
structurile europene ºi euroatlantice.
Obiectivele Uniunii Europene sunt de
a crea un spaþiu întemeiat pe tradiþii,
democraþie, bunãstare, un nivel economic
care sã asigure condiþiile necesare unor
specialiºti bine pregãtiþi în toate domeniile.
Prin facultãþile ºi specializãrile sale,
Universitatea Spiru Haret are un rol
deosebit, contribuind la formarea ºi
pregãtirea specialiºtilor în diverse domenii.
Alegerea noastrã se datoreazã ºi
renumelui Universitãþii Spiru Haret, atât
în þarã, cât ºi peste hotare.
Pentru România, integrarea în Uniunea
Europeanã nu înseamnã numai îndeplinirea
unui set de criterii politice ºi economice.
Pentru noi, integrarea înseamnã ºansa
noastrã de a dobândi performanþe
însemnate în acest domeniu.
Nouã, tinerilor, ne revine un rol
deosebit în acest moment istoric pentru þara
noastrã ºi avem convingerea cã vom reuºi
sã-l îndeplinim cu cinste, asumându-ne
responsabilitatea ºi obligaþiile necesare.
Urez tuturor colegilor, distinºilor
profesori, oaspeþilor prezenþi un început de
bun augur, succese ºi realizarea tuturor
visurilor în acest nou an de învãþãmânt.

El, în fapt, constituie o modalitate fireascã,
nouã de exprimare instituþionalizatã, modernã
ºi eficientã a procesului învãþãrii, în sistemul
global de cunoaºtere.
Doamnelor ºi domnilor,
Onoraþi invitaþi,
Dragi studenþi,
Vã mãrturisesc cã este o onoare a munci
ºi a învãþa la Universitatea Spiru Haret,
instituþie prestigioasã, de largã apreciere în
plan naþional ºi internaþional, întrucât sunt
asigurate condiþiile materiale ºi metodice
cele mai moderne în domeniu.
Învãþãmântul la distanþã la
Universitatea Spiru Haret se sprijinã în
mod esenþial pe infrastructura de excepþie
a instituþiei, ºi anume:
 editura Fundaþiei România de Mâine
ºi tipografia ultramodernã electronizatã,
proprietate a Universitãþii Spiru Haret (loc
în care sunt realizate resursele clasice de
învãþare: manualele propriu-zise ºi notele
de curs sintezã, precum ºi sãptãmânalul
Opinia naþionalã, cuprinzând consultaþii ºi
lecþii de sintezã);
 postul propriu de televiziune tvRM,
naþional, universitar ºi cultural, care emite
prin satelit peste întreaga Europã, Orientul
Mijlociu, Africa de Nord pânã pe Coasta
de Est a SUA. Cu ajutorul acesteia se
realizeazã ºi se transmit în direct sau
înregistrate cursuri, seminarii, dezbateri ºi
altele, ca resurse de studiu pentru studenþii
ID care pot recepþiona emisiunile ºi prin
reþelele de cablu;
 sistemul de cumputere al Universitãþii
Spiru Haret, de ultimã generaþie, legat la
Internet 24 de ore din 24 în serverul
propriu, prin care se asigurã accesul la
Biblioteca virtualã, cu resurse de studiu
specifice în spaþiul cibernetic, inclusiv prin
interacþiunea încurajatã între studenþi ºi
între studenþi ºi cadrele didactice.
La Universitatea Spiru Haret,
structurarea, dotarea ºi derularea cotidianã
a învãþãmântului la distanþã se manifestã
ca un proces complex, în pas cu tot ce este
nou în ºtiinþa mijloacelor de comunicare
la nivel mondial.
Aº dori sã fac aprecierea cã, dacã în
þãrile dezvoltate învãþãmântul la distanþã
se bazeazã în principal pe folosirea
Internetului, iatã, în România, la
Universitatea Spiru Haret în egalã mãsurã
Internetul reprezintã elementul principal de
operaþionalizare alãturi de televiziunea
proprie tvRM, însã, în plus se asigurã
studenþilor de la ID ºi resursele de studiu

elaborate în formulele clasice obiºnuite,
respectiv tipãrite.
Este un efort material ºi metodic
excepþional din partea Universitãþii Spiru
Haret, iar acest model practic a întrunit
aprecieri cu totul deosebite pentru realism,
pragmatism ºi eficienþã cu ocazia Târgului
Mondial al Educaþiei de la Lisabona ºi a
celui de la Beirut din Liban.
Este acum pentru toþi studenþii ºi
deopotrivã profesori perioada istoricã în
care comunicarea de tip nou, fãrã frontiere,
cu ajutorul tehnologiilor informaþionale,
revoluþioneazã toate domeniile vieþii
social-economice ºi spirituale.
De aceea, desfãºurarea activitãþilor
universitare în sistem ierarhic, piramidal
pare a nu mai fi exclusivã ºi eficientã; în
schimb, extinderea în reþea, direcþionarea
activitãþilor academice în mediul spiritual ºi
social-economic integrativ, naþional ºi
mondial, devine imperativã la acest început
de secol ºi mileniu.
În acest cadru, Universitatea Spiru
Haret are în funcþiune 45 de Centre
teritoriale ID, care acoperã fiecare regiune,
zonã ºi judeþ al þãrii (respectiv în toate
municipiile reºedinþã de judeþ). Acestora
li se adaugã Centrele teritoriale ID de la
Chiºinãu ºi New York, care au o
excepþionalã acoperire, îndeosebi în partea
diasporei româneºti.
Aºadar, Universitatea Spiru Haret care
are aproape 14.000 de cadre didactice, o
infrastructurã complet deosebitã,
comparabilã la nivel mondial cu marile
universitãþi din lume s-a deplasat în
reþea, în teritoriu.
Universitatea Spiru Haret este cu
adevãrat o universitate naþionalã, cu
semnificative valenþe internaþionale,
competitivã ºtiinþific ºi academic la cele
mai înalte standarde în domeniu.
În acest ceas festiv, astãzi, la
deschiderea cursurilor, aducem un omagiu
colectivitãþii noastre academice de la
Universitatea Spiru Haret, care se bucurã
de prestigiu ºi apreciere deosebitã.
Vã rog sã-mi permiteþi sã urez succes
deplin, în noul an universitar, studenþilor,
cadrelor didactice, directorilor de Centre
teritoriale ID, decanilor ºi tuturor celor
care sunt angrenaþi în nobila preocupare
de pregãtire superioarã a generaþiilor care
sã poarte România mai departe spre
bunãstare ºi pace în lume.
Vã mulþumesc
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EVALUARE ªI SATISFACÞII
Rod al responsabilitãþii
ºi al pasiunii
Prof.univ.dr. Toma COMAN,
decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Preocuparea de a pregãti medici
veterinari la nivelul standardelor europene,
atât din punct de vedere profesional, cât ºi
ºtiinþific reprezintã unul din obiectivele
definitorii ale activitãþii noastre, chintesenþa
preocupãrilor cotidiene ºi de perspectivã,
atât sub raport didactic, cât ºi practic.
Adevãrul potrivit cãruia medicina
veterinarã este o profesie care trebuie
exercitatã cu responsabilitate ºi pasiune, pe
baza unei pregãtiri profesionale de cea mai
bunã calitate este bine cunoscut. În aceastã
idee, cadrele didactice au înþeles cã la
Facultatea de Medicinã Veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret trebuie sã se
realizeze o pregãtire profesionalã de calitate,
care sã îmbine cunoºtinþele teoretice ºi cele
practice cu activitatea de cercetare, punând
o barierã de netrecut în calea neprofesionalismului, toleranþei ºi incompetenþei.
Dovada calitãþii pregãtirii profesionale
a fost confirmatã ºi de promoþia de
absolvenþi din 2004, când toþi cei 18
absolvenþi au promovat examenul de licenþã
cu medii cuprinse între 8,72 ºi 10. În
sesiunea iunie 2004 este pentru prima datã
când comisia examenului de licenþã a
acordat nota 10 studentului Hogea
Constantin  Bogdan la toate cele 3 probe
prevãzute în Regulamentul de organizare a
examenului de licenþã de la facultãþile de
medicinã veterinarã.
Pentru contribuþia originalã la
perfecþionarea unui sistem de intervenþie
chirurgicalã în cazul reticulitei traumatice
prin lucrarea sa de diplomã, intitulatã
Cercetãri privind tehnica chirurgicalã ºi
evoluþia postoperatorie în reticulita
traumaticã, absolventul Hogea Constantin
 Bogdan a obþinut nota 10 la susþinerea
publicã a lucrãrii de diplomã.
Pânã în prezent, în cele 9 promoþii de
absolvenþi ai facultãþii au fost licenþiaþi cu
diplomã de doctor  medic veterinar un
numãr de 219 absolvenþi, ale cãror medii
generale au variat între 8,50 ºi 10 în
condiþiile în care primele 5 promoþii au
susþinut examenul de licenþã în faþa
comisiilor exigente alcãtuite din cadre
didactice de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã a U.S.A.M.V. Bucureºti.
Profesori eminenþi, cadre didactice cu
o îndelungatã experienþã didacticã ºi
ºtiinþificã la facultatea noastrã au acordat
girul lor pentru exercitarea profesiei de
medic veterinar tuturor absolvenþilor
facultãþii noastre, astfel cã 100% din

absolvenþi au promovat examenul de licenþã.
Încrederea acordatã de cadrele didactice a fost
pe deplin justificatã, întrucât toþi licenþiaþii
facultãþii noastre exercitã profesia de medic
veterinar în unitãþi sanitar veterinare de stat
ºi particulare, în cabinete medical veterinare
atât la oraºe, cât ºi la sate, asigurând sãnãtate
animalelor în unitãþi de prelucrare a
produselor alimentare de origine animalã sau
în domeniul managementului farmaceutic ºi
al farmaciilor veterinare, în cercetare ºi
învãþãmânt, în domeniul creºterii animalelor
ºi al ameliorãrii raselor de animale etc.
În aceste unitãþi absolvenþii facultãþii
noastre sunt apreciaþi pentru calitatea
pregãtirii profesionale ºi seriozitate în muncã.
Majoritatea ºi-au dobândit dreptul de liberã
practicã din partea Colegiului Medicilor
Veterinari din România. La buna pregãtire
profesionalã a studenþilor noºtri a contribuit
ºi preocuparea cadrelor didactice de a elabora
cursuri cu o înaltã þinutã ºtiinþificã, precum
ºi îndrumãtoare de lucrãri practice, cu accent
pe tot ce apare nou în domeniu. În cei 14 ani
de la înfiinþarea facultãþii noastre cadrele
didactice au redactat ºi tipãrit 74 de manuale
ºi îndrumãtoare de lucrãri practice în cadrul
Editurii Fundaþiei România de Mâine. În
ultimii 7 ani, aproape fiecare cadru didactic
cu normã de predare a redactat un curs sau
un îndrumãtor de lucrãri practice.
Un element definitoriu pentru pregãtirea
profesionalã a medicilor veterinari absolvenþi
ai facultãþii noastre îl constituie activitãþile
practice desfãºurate în cadrul clinicilor de
animale mari, în fermele de animale din jurul
municipiului Bucureºti, precum ºi cele
desfãºurate în clinica de animale mici din
Clinica Veterinarã Universitarã a facultãþii.
Valoarea pregãtirii absolvenþilor facultãþii
noastre este evidenþiatã prin numãrul mare de
absolvenþi înscriºi la cursurile postuniversitare
organizate de facultatea de stat ºi începând din
acest an ºi de facultatea noastrã.
Suntem convinºi cã dacã toate cadrele
didactice vor respecta principiul calitãþii în
cultivarea valorilor profesionale, Facultatea
de Medicinã Veterinarã din Universitatea
Spiru Haret se va înscrie printre cele mai bune
facultãþi din þarã.
În acest context al promovãrii unei calitãþi
deosebite a pregãtirii profesionale, Facultatea
de Medicinã Veterinarã a obþinut în acest an
dreptul de a organiza studii de masterat cu
durata de trei semestre pentru douã
specializãri: Igiena ºi controlul alimentelor
de origine animalã ºi Patologia animalelor

de companie. Specializarea Patologia
animalelor de companie este unicat în
România, fiind singura specializare
organizatã în domeniul medicinii veterinare.
Studiile aprofundate de masterat se vor
desfãºura pe parcursul a trei semestre, având
ca finalizare teza de disertaþie care este aleasã
de student ºi cadrul didactic care este
conducãtorul cursului de masterat. Subiectul
disertaþiei cuprinde o parte de documentare
ºtiinþificã bibliograficã ºi o parte de
experimentare clinicã.
Îmbucurãtor este faptul cã la cursurile de
masterat din acest an universitar s-au înscris
ºi au susþinut admiterea absolvenþi ai
facultãþii noastre din promoþiile 2003-2004,
dovedind dorinþa lor de a aprofunda
specializarea aleasã ºi de a se perfecþiona în
domeniul medical, precum ºi de la facultãþile
din Timiºoara, Bucureºti, Galaþi.
În cadrul disciplinelor ce vor fi prezentate
studenþilor la masterat specializarea Igiena
ºi controlul alimentelor, curs condus de
cãtre dl prof. Vasile Stãnescu, profesor cu o
bogatã experienþã didacticã ºi ºtiinþificã
figureazã discipline precum: Igiena,
Tehnologia ºi controlul cãrnii ºi al produselor
din carne; Igiena, tehnologia ºi controlul
laptelui ºi al produselor lactate; Igiena,
tehnologia ºi controlul vânatului, produselor
avicole ºi acvatice; Microbiologia
alimentelor, Zoonoze de origine alimentarã,
Legislaþia ºi organizarea legislativã sanitarveterinarã ºi multe alte discipline.
Toate disciplinele au fost prezentate ºi
discutate cu studenþii cursului, tematica
propusã bucurându-se de un interes deosebit
din partea acestora, mai ales cã aceste
discipline completeazã cunoºtinþele în
domeniul legislaþiei, al igienei alimentelor
ºi al apãrãrii sãnãtãþii publice.
Pentru studiile de masterat la specializarea
Patologia animalelor de companie, vor fi
prezentate discipline de: Nutriþie ºi patologia
nutriþiei, Boli dermatologice ale animalelor de
companie, Radiologie ºi diagnostic imagistic,
laborator clinic, chirurgie, patologie medicalã,
managementul medical veterinar ºi altele,
studenþii fiind deosebit de interesaþi de structura
cursurilor ºi baza materialã a clinicii. În acest
sens, cadrelor didactice, care sunt implicate în
aceastã formã de calificare postuniversitarã, le
revine o sarcinã urgentã în redactarea ºi editarea
cursurilor pentru masterat, pentru a putea pune
la îndemâna studenþilor materialul bibliografic
minim necesar, mai ales cã unii studenþi sunt
din provincie.
Masteratul de Patologia animalelor de
companie va fi susþinut de cãtre dl prof. univ.
Ion Marinescu, eminent dascãl ºi cercetãtor,
cu o bogatã experienþã în domeniul patologiei
animalelor de companie.
Suntem la început de drum în organizarea
masteratelor, dar suntem ferm încredinþaþi cã
ele vor avea succes, aducând un plus de
cunoºtinþe în pregãtirea profesionalã a
medicilor veterinari, calificare care va fi
deosebit de importantã în perspectiva anului
2007 ºi a anilor ce vor urma, când România
va face parte din familia þãrilor europene,
integratã în Uniunea Europeanã.

ExamProView
prefigureazã viitorul apropiat
Conf. univ. dr. Manuela EPURE,
decanul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Bucuria finalizãrii studiilor universitare a
coincis pentru studenþii Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior cu susþinerea
examenului de licenþã chiar la instituþia pe care
au absolvit-o, eveniment deosebit atât pentru
absolvenþi cât, mai ales, pentru colectivul de
cadre didactice care au contribuit, prin
activitatea lor de-a lungul anilor, la acreditarea
specializãrii Marketing, acreditare menþionatã
în HG 940/iulie 2004.
Anul acesta, în sesiunea august 2004, s-a
desfãºurat examenul de licenþã pentru toþi
absolvenþii promoþiei 2004, învãþãmânt de zi
ºi cu frecvenþã redusã, precum ºi pentru toþi
absolvenþii din seriile anterioare care nu au
susþinut încã examen de licenþã, sau nu au
reuºit promovarea acestuia în sesiunile
anterioare organizate la diferite instituþii, cu
acelaºi profil, din învãþãmântul de stat.
Desfãºurarea corespunzãtoare a examenului
de licenþã a reprezentat o prioritate pentru
conducerea facultãþii noastre. Astfel, încã din
luna mai 2004, s-a lucrat pentru elaborarea
Metodologiei de organizare ºi desfãºurare a
examenului de licenþã, în acord cu prevederile
existente în vigoare, atât cele generale, cât ºi cele
specifice Universitãþii Spiru Haret. Proiectul
metodologiei de licenþã a fost supus atenþiei
Consiliului profesoral al facultãþii, unde a fost
atent analizat, îmbunãtãþit ºi aprobat.
Pentru o evaluare obiectivã a nivelului de
cunoºtinþe teoretice ºi practice de specialitate,

acumulate de tinerii absolvenþi, pe parcursul
anilor de studiu au fost selectate trei discipline:
Introducere în marketing, Cercetãri de
marketing ºi Politici de marketing. Aceste
discipline au contribuit în mare mãsurã la
formarea tinerilor în specialitatea pentru care
au optat, Marketing, ºi, totodatã, constituie
garanþia unei evaluãri finale obiective a
nivelului de cunoºtinþe acumulat de absolvenþi,
pentru a promova un examen de licenþã riguros.
Tinerii absolvenþi au avut la dispoziþie
tematica pentru fiecare disciplinã din cele
incluse în categoria disciplinelor de licenþã,
astfel încât pregãtirea examenului sã se poatã
realiza corespunzãtor, iar rezultatele sã fie cele
dorite ºi aºteptate atât de absolvenþii noºtri, cât
ºi de noi, cadrele didactice care am contribuit
la pregãtirea ºi formarea lor pe toatã durata
anilor de studiu.
Elaborarea tematicii de licenþã s-a realizat
având în vedere bibliografia recomandatã de
titularii de curs, în special manualele editate în
Editura Fundaþiei România de Mâine.
Structurarea tematicii de licenþã, prezentarea
fiecãrei teme alãturi de bibliografia recomandatã,
indicarea paginilor din bibliografie pentru fiecare
titlu precizat  toate aceste detalii au permis
absolvenþilor noºtri sã abordeze corespunzãtor
pregãtirea examenului de licenþã.
Fiecare absolvent a avut la dispoziþie un
Ghid privind organizarea ºi desfãºurarea
examenului de licenþã  sesiunea august 2004,

care, prin natura informaþiilor incluse, a
contribuit la buna orientare a candidaþilor.
Informaþiile cu privire la calendarul licenþei,
extrasul din Metodologia de licenþã, structura
tematicã a examenului, exemple de teste-grilã
s-au regãsit în acest ghid ºi au asigurat o
informare completã, rapidã ºi utilã, pentru
fiecare din tinerii care s-au înscris ºi au
participat la examenul de licenþã din sesiunea
august 2004.
Colectivul de cadre didactice, care a
elaborat subiectele pentru proba scrisã, a lucrat
cu unul dintre cele mai performante programe
informatice specializate în examinare
computerizatã în mediile universitare europene
ºi nord-americane. Facem referire la
ExamProView, program ce permite alcãtuirea
unor bãnci de întrebãri, tip grilã, din
bibliografia recomandatã, bãnci din cuprinsul
cãrora, computerul selecteazã aleator un numãr
de întrebãri  bine definit  pentru a fi incluse
în lucrarea scrisã. Varietatea întrebãrilor ce se
pot formula, uºurinþa cu care banca de întrebãri
poate fi gestionatã, numãrul nelimitat de
combinaþii de întrebãri ce pot fi incluse în
testele administrate studenþilor au constituit
garanþia elaborãrii unor teste-grilã echilibrate
atât ca numãr de întrebãri raportat la timpul de
lucru acordat la proba scrisã, cât ºi ca grad de
dificultate a întrebãrilor, analizate individual
sau chiar a testului grilã în ansamblul sãu.
Utilizarea acestui program a permis
elaborarea unui numãr suficient de mare de
variante de teste grilã, fiecare text incluzând
50 de întrebãri pentru o duratã de lucru de 3
ore, astfel încât comisia de licenþã a fost în

Ei au biruit. Gala absolvenþilor
ºi semnificaþiile unei împliniri
Conf.univ.dr. Lucia Mureºan
decanul Facultãþii de Teatru
Suntem iarãºi la o orã de evaluare a
performanþelor studenþilor noºtri.
Gala absolvenþilor a fost mica noastrã
sãrbãtoare la Teatrul Act. Spectacolele cu
Nãpasta de I.L. Caragiale ºi Un pahar cu
sifon de Paul Everac au pus în valoare
calitãþile studenþilor Roxana Arsene,
Mircea Teodorescu, Tiberiu Clenici ºi
Ionel Stoica ºi ne-a fãcut sã apreciem - a
câta oarã?  truda ºi mãiestria profesorului
Constantin Codrescu.
Sesiunea de examene a anilor I, II, III
a fost o trecere în revistã a progreselor
fiecãrui student la clase unde au lucrat
Sanda Manu, Lucia Mureºan, Vlad
Rãdescu, Margareta Pogonat, Constantin
Gabor, Viorica Ramba, Marius Þeicu,
Anca Iorga, Iulia Boroº-Trifan, George
Grigore, Ioana Visalon, Cristian Toma 
cei mai tineri  foºti studenþi ai Facultãþii
noastre.
A fost o sesiune cu rezultate excelente
 cu studenþi care au obþinut note mari
pentru cã au muncit, s-au antrenat, au citit,
au exersat, împreunã cu îndrumãtorii lor,
cu pasiune, cu perseverenþã. A fost uneori
istovitor, dar rezultatele au fost pe mãsurã.
Studiile de improvizaþie ºi expresie
corporalã, de expresie teatralã, orele de
canto ºi de expresia vorbirii, de sport 
împreunã cu cele de Istoria Teatrului,
Teoria dramei, Esteticã, Istoria culturii ºi
civilizaþiei, de Arta actorului de film ºi
televiziune le asigurã studenþilor noºtri o
pregãtire temeinicã ºi multilateralã.
Repertoriul anilor I, II, III a cuprins
studii pe texte de I.L. Caragiale,
Shakespeare, M. Gorki, Osborne, Camus,
D.R. Popescu, ONeill, Ibsen ºi studii pe
texte de Eschil, Sofocle, Euripide ºi
Aristofan.
Studenþii noºtri au posibilitatea sã vadã
pe CD  orele ºi atelierele de lucru de la
Festivalurile internaþionale ale catedrei
UNESCO  ITI. Facultatea noastrã a
mãsurã sã aleagã acele variante necesare
derulãrii corespunzãtoare a probei scrise, þinând
seama de numãrul de sãli alocate ºi numãrului
de studenþi din fiecare salã.
În privinþa participãrii la examenul de
licenþã, putem menþiona cã s-au înscris un
numãr de 213 candidaþi, din care 178 din
promoþia 2004 (învãþãmânt de zi ºi cu frecvenþã
redusã), ºi 35 din promoþiile anterioare.
La proba scrisã s-a prezentat un numãr de
212 candidaþi, din care au promovat 203,
reprezentând un procent de 95,75%.
Structura notelor obþinute la proba scrisã
evidenþiazã un nivel ridicat de pregãtire,
respectiv peste 49,26% au obþinut note peste
7, iar 16,74% note între 9 ºi 10.
Din nefericire, un numãr de 9 candidaþi au
obþinut note sub limita de promovabilitate la
aceastã probã, eºecul acestora datorându-se,
credem noi, unei pregãtiri necorespunzãtoare
a examenului de licenþã ºi în egalã mãsurã,
neabordãrii cu seriozitate ºi responsabilitate a
pregãtirii pe parcursul anilor de studiu a
examenului de licenþã.
La cea de a doua probã, susþinerea lucrãrii
de licenþã (proba oralã), au participat toþi
candidaþii care au promovat prima probã, fiecare
dintre aceºtia pregãtindu-se corespunzãtor
pentru a prezenta cât mai sugestiv ºi, fireºte, mai
convingãtor rezultatele muncii lor de
documentare teoreticã, din literatura de
specialitate, dar ºi din practicã, ca urmare a
vizitelor efectuate în diferite companii. Uºurinþa
cu care au reuºit sã surprindã elementele cu
adevãrat importante pentru a fi prezentate
comisiilor de examinare, utilizarea tehnicii
moderne de calcul pentru ilustrarea graficã,
demonstreazã, încã o datã, dacã mai este nevoie,
cã aceºti tineri sunt într-adevãr pregãtiþi pentru
viaþã, pentru a se integra rapid în muncã, în
domeniul pe care ºi l-au ales  marketing.

participat în ultimii ani la aceste Festivaluri
cu observatori ºi câþiva studenþi. În
perspectivã, sperãm într-o participare mai
numeroasã ºi mai performantã.
Postul de Televiziune România de
Mâine al Universitãþii noastre transmite
spectacolele noastre de absolvenþã ºi
ateliere studenþeºti în timpul lunilor de

studiu. De asemenea, concursuri între
Facultãþile noastre, alcãtuite ºi conduse de
absolvenþi ai Facultãþii noastre care
lucreazã tvRM.
E un bilanþ promiþãtor, care ne
îndreptãþeºte sã sperãm în rezultate din ce
în ce mai bune, bazându-ne, cum spuneam,
pe o echipã de profesori excelentã ºi pe
talentul ºi pasiunea studenþilor noºtri.
Cei 4 ani de studiu sunt plini de
învãþãminte, de bucurii, dar ºi de trudã, de
exerciþii ºi repetiþii nu întotdeauna fãrã
probleme.

GALA TÂNÃRULUI
ACTOR 2004
Cristina MODREANU:
Din cei 36 de participanþi la ediþia din acest an a Galei tânãrului actor de
la Mangalia 19 erau fete. Chiar dacã statistica nu înclina net în favoarea lor,
fetele au luat aproape toate premiile, dovedindu-se deopotrivã talentate,
perseverente, muncitoare, pline de sensibilitate, ceea ce a câºtigat juriul
alcãtuit din Dorina Lazãr, Gelu Colceag, Cornel Todea, Radu Apostol ºi
Cristina Modreanu.
........................................................
Poezia lui Nichita Stãnescu a fost vehiculul ce a purtat-o cãtre succes pe
Claudia Imre, câºtigãtoarea Premiului pentru cea mai bunã actriþã,
absolventã a Universitãþii Spiru Haret, secþia actorie, clasa profesor
Margareta Pogonat. Poemele lui Nichita Stãnescu au primit o nouã viaþã
graþie interpretãrii cu totul surprinzãtoare a tinerei actriþe, care le-a investit
cu o teatralitate vibrantã, astfel încât, la un moment dat, stãrile prin care
trecea interpreta erau atât de variate ºi de complexe încât pãreau sã se nascã
independent de text.
...................................................................................
(Extrase dintr-un articol apãrut în ziarul ADEVÃRUL
de marþi, 31 august 2004)

Salturi calitative dupã
acumulãri... calitative
Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
Prodecan al Facultãþii de Management Financiar-Contabil
În calitate de facultate acreditatã, Facultatea
de Management Financiar-Contabil a organizat
a patra sesiune a examenului de licenþã în perioada
15-21 iulie 2004 la specializarea Management
Financiar-Contabil.
Desfãºurat conform metodologiei adoptate ºi
îmbunãtãþite pe baza experienþei acumulate în cele
douã sesiuni anterioare, examenul de licenþã a
confirmat aºteptãrile organizatorilor prin
rezultatele obþinute, atestând nivelul pregãtirii
candidaþilor. În condiþiile manifestãrii unei
exigenþe inerente importanþei acestei forme de
examinare finalã, din 461 candidaþi prezentaþi la
examen, au promovat 451 absolvenþi,
reprezentând o pondere de 97%.
De la o sesiune la alta, metodologia de
desfãºurare a examenului de licenþã a cãpãtat
contururi precise ºi o mai mare consistenþã,
fiecare gen de activitãþi fiind riguros programat.
Menþionãm în acest sens planificarea din vreme
(luna octombrie) a orelor de pregãtire cu
profesorii titulari ai disciplinelor prevãzute în
tematica examenului, afiºarea din timp a
tematicii pentru licenþã, stabilirea cadrelor
didactice însãrcinate cu redactarea întrebãrilorgrilã, asigurarea confidenþialitãþii transmiterii
subiectelor responsabililor cu multiplicarea lor
în ziua examenului, asigurarea respectãrii
disciplinei pe perioada desfãºurãrii examenului,
verificarea lucrãrilor ºi afiºarea la timp a
rezultatelor, organizarea examenului de
susþinere a lucrãrii de licenþã.

Experienþa acumulatã impune o serie de
îmbunãtãþiri pentru sesiunile viitoare, ºi anume:
acordarea unei importanþe sporite disciplinelor de
specialitate în cadrul disciplinelor de examen;
formularea cu mai mare claritate a întrebãrilor
de examen; concentrarea unor forþe adecvate
supravegherii desfãºurãrii probei scrise;
organizarea orelor de pregãtire pe parcursul
semestrului II pentru absolvenþii promoþiei anului
universitar 2003-2004, precum ºi pentru cei din
anii anteriori; sporirea exigenþei îndrumãtorilor
lucrãrii de licenþã, prin distribuirea judicioasã a
absolvenþilor.
Progresele înregistrate ne îndeamnã sã credem
cã examinarea finalã la Facultatea de Management
Financiar-Contabil sub forma examenului de
licenþã va consacra în continuare adevãraþi
specialiºti în domeniul managementului financiarcontabil pentru promoþia 2004-2005, urmând ca
promoþia 2005-2006 sã inaugureze specializarea
Contabilitate ºi Informaticã de gestiune.
Sesiunea din vara anului 2004 a inaugurat
organizarea examenelor de licenþã de cãtre
Facultatea de Management Financiar-Contabil la
celelalte facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret,
cu specializarea Management Financiar-Contabil
ºi Finanþe ºi Contabilitate.
Rezultatele foarte bune obþinute la Facultãþile
de Contabilitate ºi Finanþe din CâmpulungMuscel, Constanþa, Craiova ºi Rm. Vâlcea
consacrã caracterul omogen al pregãtirii
absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret.

11 octombrie 2004
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Profesorii noºtri
ºi cãrþile lor pentru studenþii noºtri
Grigore Posea

Ioan Condor

Geografia fizicã a României

Bazele programelor de finanþare,
comunitarã ºi din alte surse externe

Partea a II-a

Continuând analiza problematicii abordate în prima parte
a cãrþii, apãrutã în aceeaºi editurã în 2003, volumul de faþã
se opreºte asupra urmãtoarelor aspecte esenþiale: clima,
apele, biogeografia, solurile ºi hazardele naturale. În cadrul
fiecãrui capitol, autorul, cunoscut om de ºtiinþã, cercetãtor
reputat în domeniul geografiei, analizeazã în mod sistematic,
aprofundat, þinând seamã de cerinþele metodologice ale unui
curs universitar, fiecare domeniu în parte.
În sprijinul tezelor susþinute, lucrarea foloseºte o amplã
bibliografie româneascã, fundamentându-ºi în mod
ºtiinþific concluziile ºi înscriindu-se, totodatã, cu contribuþii
noi, originale la studiul problematicii abordate. O valoare
deosebitã prezintã, de asemenea, hãrþile (în numãr de 53)
incluse în volum.
Cursul universitar cuprinde, la sfârºitul fiecãrui
subcapitol, Întrebãri ºi rãspunsuri pentru autoevaluarea
studenþilor.

Gheorghe Diaconescu

Drept penal. Partea specialã.
Infracþiuni în legi speciale
ºi în legi extrapenale
Modificarea frecventã a unui numãr considerabil de legi
importante, impusã de necesitatea adaptãrii la noile
standarde internaþionale în materie ºi la noul climat politic,
economic ºi social instalat dupã decembrie 1989, reclama
stringent apariþia unei lucrãri care sã prezinte organizat
stadiul actual al legislaþiei în domeniul dreptului penal, mai
exact elementele de noutate privind infracþiunile în legi
speciale ºi extrapenale. Este ceea ce s-a realizat prin apariþia
acestei lucrãri, apariþie onoratã în timp util pentru toþi cei
interesaþi de acest capitol al legislaþiei române.
În volum sunt cuprinse: Legea nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii fiscale; Legea nr.11/1991 privind
combaterea concurenþei neloiale; Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaþia pe
domeniile publice; Legea nr. 64/1991 privind brevetele de
invenþie; Legea nr. 90/1996, legea protecþiei muncii; Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii; Legea nr. 51/1991
privind siguranþa naþionalã a României; Ordonanþa de Urgenþã
a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României; Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ºi
combaterea traficului de persoane; Legea nr. 143/2000 privind
combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri; Legea
nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiþi
la fabricarea ilicitã a drogurilor; Legea nr. 67/2004. Lege
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale.

 Note de curs 
Volumul II

Volumul continuã analiza, începutã în primul volum, apãrut în
aceeaºi Editurã, a unei problematici de cea mai mare actualitate în
contextul procesului de aderare a României la Uniunea Europeanã.
Partea a II-a din primul volum, intitulatã Finanþarea
dezvoltãrii, comunitarã ºi din alte surse externe, continuã în
volumul de faþã prin tratarea urmãtoarelor aspecte ale finanþãrii:
Resursele financiare destinate dezvoltãrii internaþionale; Asistenþa
comunitarã nerambursabilã acordatã þãrilor candidate la aderare
(Programul PHARE, Programele ISPA ºi SAPARD, alte programe
comunitare); Fondurile comunitare pentru statele membre.
Cartea mai cuprinde un util Ghid al studentului (Concepte-cheie
ºi Probleme în discuþie) ºi numeroase tabele ºi scheme explicative.
Lucrarea se adreseazã studenþilor Facultãþii de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, dar ºi ai celor cu profil economic,
precum ºi specialiºtilor în domeniu, tuturor celor implicaþi în
procesul de integrare a României în Uniunea Europeanã.

Constantin Mecu,
Nedelea Pãrãluþã,
Cristina Barna,
Cristian Uþã ,
Raluca Zorzoliu

Economie politicã
Aplicaþii practice

Manualul este destinat pregãtirii studenþilor de la
facultãþile cu profil economic, dar ºi de la celelalte facultãþi
în care se predã Economia Politicã.
Complementar cursului de Economie Politicã, lucrarea de
faþã, având un caracter aplicativ, urmãreºte aprofundarea
conceptelor de teorie economicã. În cadrul fiecãrui capitol sunt
cuprinse: definiþiile principalelor categorii economice, probleme,
teste grilã, precum ºi propuneri de teme de referate ºi recenzii.
Prin structura manualului, autorii au dorit sã asigure un
cadru accesibil ºi cuprinzãtor al problemelor economice,
teoretice ºi practice.
Lucrarea se doreºte a fi un mijloc de informare pentru
studenþi, dar, în acelaºi timp, ºi un real instrument de lucru.

Apariþii recente

la Editura Fundaþiei România de Mâine
În vânzare la punctele de desfacere
a cãrþii din toate sediile în care
funcþioneazã facultãþile universitãþii.
Pot fi achiziþionate de studenþii noºtri
cu o reducere de 30%
Gheorghe Oniºoru

Ion Murãreþ

Istoria contemporanã universalã
dupã 1945

Syntaxe
La Phrase Complexe II

Istoria Romei antice constituie ultima parte a cursului
de Istorie anticã universalã, anul 476 marcând simbolic
trecerea de la Antichitate la Evul mediu. Volumul reprezintã
o completare a cursurilor apãrute pânã acum, în aceeaºi
editurã, Istoria Orientului antic ºi Istoria Greciei antice
ºi îºi propune sã prezinte pe larg situaþia lingvisticodemograficã a Peninsulei Italice ºi realitãþile arheologice
din epoca bronzului ºi din cea a fierului, contactele
romanilor ºi ale celorlalþi latini cu popoarele vecine,
reperele socio-economice ºi politice ale unei civilizaþii
excepþionale.
Un capitol din lucrare se referã la cultura romanã, cu
toate aspectele definitorii ale acesteia  credinþe religioase,
istoria literaturii, a ºtiinþelor ºi artelor, precum ºi la aspecte
ale urbanismului ºi ale vieþii cotidiene a romanilor.
Lucrarea se adreseazã atât studenþilor facultãþilor de
istorie, cât ºi tuturor celor interesaþi de descoperirea
fascinantei lumi a Romei antice.

Cursul de istorie contemporanã universalã se adreseazã
studenþilor din facultãþile de istorie, având drept scop principal
familiarizarea acestora cu problemele esenþiale ale omenirii
dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial.
În primul rând, autorul a avut în vedere organizarea
postbelicã a lumii, fãrã înþelegerea efectelor celui de-al doilea
rãzboi mondial fiind practic imposibil sã explicãm
complexitatea istoriei contemporane. Un loc aparte îl ocupã
rãzboiul rece, fenomen caracteristic perioadei postbelice,
confruntarea dintre Uniunea Sovieticã ºi Statele Unite ale
Americii dominând scena politicã mai bine de patru decenii.
De asemenea, s-a avut în vedere lumea comunistã, în diferitele
ei forme de exprimare, realitãþile din marile state capitaliste,
dar ºi stãrile de lucruri din America Latinã, Asia ºi Africa. Nu a
fost neglijatã dinamica relaþiilor internaþionale la cumpãnã de
milenii, analizându-se efectele atentatelor de la 11 septembrie
2001, dar ºi rãzboaiele din Golf, Iugoslavia ºi cel din Irak, care
a dus la cãderea regimului Saddam Hussein. Autorul a
considerat necesare ºi o discuþie asupra progreselor
extraordinare ale ºtiinþei ºi tehnicii, inclusiv cursa pentru
cucerirea spaþiului cosmic, precum ºi o punctare a realizãrilor
din domeniul culturii universale.
Desigur, în tratarea problematicii abordate, accentul este
pus pe studierea raporturilor dintre state, a relaþiilor
internaþionale în ansamblu ºi, în acest cadru, pe sfera politicii.
Lucrarea propune studenþilor, dar ºi publicului larg, o
bibliografie suficient de vastã, mai ales ca arie de acoperire a
perioadei contemporane, astfel încât notele de curs sã poatã fi
oricând dezvoltate. Lista bibliograficã a fost gânditã în funcþie
de subiectele pe care le trateazã ºi nu de uºurinþa cu care se
gãseºte o carte sau de limba în care a fost scrisã.

Cartea constituie al treilea volum al lucrãrii consacrate
de autor sintaxei limbii franceze, o lucrare completã în
domeniu. Cu acribia-i cunoscutã, autorul analizeazã
problemele frazei complexe, respectiv propoziþia
subordonatã relativã, completivele esenþiale, interogative
indirecte, despre discursul raportat  indirect liber ºi
indirect narativizat, propoziþia infinitivã ºi participialã.
Bazându-se pe exemple extrem de utile din literatura
francezã, autorul analizeazã principalele teorii de gramaticã
francezã. Cartea se adreseazã studenþilor de la Facultãþii de
Limbi ºi Literaturi Strãine, profesorilor, cercetãtorilor în
domeniu, dar ºi oricãrui cititor interesat.
Volumul pune la îndemâna cititorului un adevãrat dosar precis,
complet ºi ºtiinþific al gramaticii limbii franceze contemporane.

Andreea Vlãdescu

Rodica Povarã

Spirit european în configurãri
dramaturgice autohtone

Climatologie

Ligia Bârzu,
Rodica Ursu Naniu,
Florica Bohîlþea Mihuþ

Istoria Romei antice

Cartea demonstreazã cã formele ºi dinamica relaþiei
dintre dramaturgia autohtonã ºi modelul european au impus
o metodã de cercetare, o dialecticã a enunþului estetic
occidental ºi ideii autohtone. Dupã o analizã a primei etape
a dramaturgiei autohtone, în care teatralitatea ºi oralitatea
sunt consubstanþiale, autoarea abordeazã situaþia literaturii
dramatice în societatea secolului al XIX-lea. Asachi, B.P.
Hasdeu, V. Alecsandri, Delavrancea, Davila sunt analizaþi
în raport cu valoarea unei dramaturgii originale. Sunt
zugrãviþi ºi Millo ºi Pascaly, cei doi corifei, ale cãror stiluri
de joc, realist la unul ºi romantic la celãlalt, definesc actorul
de comedie, respectiv actorul de dramã; acestora le va urma
o pleiadã de mari artiºti.
Prin scriitorii contemporani, dramaturgia românã
dialogheazã nu numai cu modelul occidental, dar ºi cu
ceea ce s-a impus în propria tradiþie. Dialog de-a lungul
timpului, raportul teatrului românesc cu cel occidental este
expresia integrãrii literaturii române în circuitul valorilor
europene
Solid documentatã, marcatã de o profundã analizã, cartea
se adreseazã îndeosebi studenþilor de la facultãþile de limba
ºi literatura românã, dar ºi tuturor celor interesaþi de
fenomenul teatral autohton ºi de evoluþia sa aparte, în
contextul literaturii noastre.

Climatologia constituie una din disciplinele de bazã din
învãþãmântul superior, care contribuie la formarea studenþilor
geografi ca viitori specialiºti în cercetarea mediului sau ca
profesori de profil.
Autoarea are în vedere problematica majorã a unui astfel de
curs, direcþionatã de Organizaþia Meteorologicã Mondialã, care
intereseazã nu numai pe oamenii de ºtiinþã, dar chiar ºi întreaga
societate contemporanã. Sunt prezentate explicaþii detaliate cu
privire la factorii genetici ºi modificatori ai climei, la repartiþia
geograficã pe glob a principalelor elemente climatice, la
distribuþia ºi varietatea climatelor globului, ca ºi la variaþia ºi
variabilitatea climaticã.
Reþin, totodatã, atenþia o serie de fenomene, prezentate în
carte, mai puþin cunoscute pânã nu demult, prin care se încearcã
elucidarea cauzelor unor variaþii climatice de anvergurã, cum
sunt noile teorii referitoare la circulaþia aerului pe glob, cuplajul
ocean-atmosferã, în cadrul cãruia fenomenele El Niño ºi La
Niño au un rol deosebit.
De asemenea, prezentarea fenomenului poluãrii aerului cu
gaze cu efect de serã permite înþelegerea transformãrilor
climatice resimþite la scarã planetarã, care tind spre o schimbare
globalã a climei ºi, implicit, a mediului, problemã ce preocupã
întreaga comunitate ºtiinþificã internaþionalã.
Sunt descrise, în curs, ºi fenomenele climatice de risc,
premergãtoare modificãrilor climatice globale, prezentate atât
sub aspect teoretic, cât ºi cu aplicaþii la teritoriul României.
În elaborarea lucrãrii, autoarea foloseºte o vastã literaturã
de specialitate, ca ºi propria experienþã în domeniul
meteorologiei ºi climatologiei.

Arthur Hoffmann

Structurile sportului
Obiect de studiu al unui numãr de discipline particulare
(sociologie, fiziologie, anatomie etc.), educaþia fizicã a
dezvoltat o ºtiinþã proprie domeniului. Astfel, educaþia fizicã
ºi sportul reprezintã un domeniu important în definirea stãrii
ºi capacitãþii de evoluþie, prin transformare a suprasistemului
social, alãturi de sistemele: politic, economic, cultural, de
învãþãmânt, de apãrare ºi ordine publicã etc.
Cartea îºi propune sã descifreze rolul ºi influenþa
reciprocã specificã dintre domeniul educaþiei fizice ºi
sportului, privit ca subsistem, ºi celelalte componente ale
sistemului social. Se evidenþiazã astfel structura sa internã
(elemente ºi relaþii interne), esenþa sa (relaþii interne ºi relaþii
externe) ºi finalitatea.
Lucrarea se adreseazã atât studenþilor ºi specialiºtilor
în domeniu, cât ºi factorilor de decizie, în adaptarea
strategiilor globale ºi sectoriale la nivelul societãþii
româneºti.

Gheorghe Pârvu,
Adriana Pãdure

Ghid practic de toxicologie
veterinarã
Autorii lucrãrii ºi-au propus ºi au reuºit sã punã la
dispoziþia studenþilor facultãþilor de medicinã veterinarã, ca
ºi a lucrãtorilor din laboratoarele de toxicologie medicalveterinarã un îndrumar de referinþã, cu ajutorul ºi pe baza
cãruia confirmarea sau infirmarea suspiciunii de intoxicaþie
sã se poatã face în mod ºtiinþific, eliminându-se orice dubii
în stabilirea concretã a diagnosticului.
În plus, lucrarea are meritul de a fi selectat metodele
cele mai uzitate ºi uºor realizabile, care beneficiazã de
logistica necesarã.
Menþionãm din cuprins: Date preliminare privind
activitatea de laborator toxicologic; Expertiza toxicologicã;
Izolarea ºi identificarea substanþelor toxice; Antidotismul;
Resuscitarea marilor funcþii în intoxicaþii; Diagnosticul
toxicologic de laborator.
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Daniela Elena ªtefãnescu

Statisticã internaþionalã I
Statisticã internaþionalã 1 constituie obiectul volumului
de faþã  are în vedere, între altele: o incursiune în istoria
statisticii internaþionale; definirea rolului statisticii în
societãþile democratice, identificând utilizatorii de
informaþie statisticã ºi clarificând cele mai vehiculate
concepte ale funcþionãrii statisticii internaþionale, astãzi, de
cãtre comunitatea internaþionalã a statisticienilor; trecerea
în revistã a formalizãrilor cunoscute pe plan internaþional
ale principiilor etice ºi practicilor utile de funcþionare a
statisticii; conºtientizarea rolului organizaþiilor
internaþionale/ supranaþionale ºi a institutelor naþionale de
statisticã în sistemul statistic global; studierea legãturii dintre
fenomenele ºi procesele proprii relaþiilor economico-sociale
internaþionale ºi a tendinþelor de dezvoltare a acestor relaþii;
stabilirea metodelor de comparare internaþionalã; elaborarea
metodelor de cercetare statisticã unitare pe plan mondial/
european; managementul calitãþii totale, corolar al
procesului de producþie statisticã.
Statistica internaþionalã 2, inclusã în volumul 2, va
dezvolta indicatorii principali ai analizei comparative pe plan
internaþional, pentru principalele domenii statistice, aºa cum
sunt ele prezentate în Acquis-ul statistic comunitar.

Cicilia Ionescu

Contabilitate.
Bazele teoriei
ºi practicii contabile
Lucrarea se adreseazã, prin conþinutul sãu, tuturor celor
interesaþi de studiul bazelor teoriei ºi practicii contabile,
dar, în primul rând, studenþilor economiºti. Ea se constituie
într-un tot unitar, însã, din raþionamente didactice, ºi nu
numai, este structuratã în douã pãrþi.
Prima parte trateazã noþiunile teoretice absolut necesare
înþelegerii mecanismelor înregistrãrii în contabilitate a
tranzacþiilor, evenimentelor ce au loc într-o întreprindere.
Un loc important în cadrul acestei pãrþi îl ocupã contul, ca
instrument de înregistrare, calcul ºi control în contabilitate.
Partea a doua, cu un pronunþat caracter aplicativ, vizeazã
punerea în practicã a noþiunilor teoretice anterior tratate, prin
înregistrarea cronologicã ºi sistematicã în contabilitate a
principalelor evenimente, tranzacþii ce au loc în cadrul unei
întreprinderi.
În elaborarea lucrãrii s-au avut în vedere cele mai recente
acte legislative, actualizãrile terminologice, noþiunile noi
sau redefinirile unor concepte prin prisma prevederilor
europene sau a Standardelor Internaþionale de Contabilitate.

Luminiþa Ionescu,
Lucian-Dorel Ilincuþã

Contabilitate aprofundatã
(teste grilã ºi aplicaþii practice)
Lucrarea constituie un util mijloc de informare pentru
studenþii de la facultãþile cu profil economic, specializarea
financiar-contabilã, dar ºi de la celelalte facultãþi în care se
predã disciplina Contabilitate. Din acest punct de vedere,
ea acoperã problematica prevãzutã în tematica de licenþã,
venind în completarea manualelor.
Autorii trateazã o serie de aspecte ale contabilitãþii
lichidãrii societãþilor comerciale, precum ºi cu privire la
contabilitatea fuziunii societãþilor comerciale ºi
contabilitatea combinãrilor de societãþi.
În cadrul fiecãrui capitol sunt cuprinse: definiþii, teste
grilã ºi aplicaþii practice elaborate cu scopul de a veni în
sprijinul studenþilor.
Lucrarea a fost redactatã în conformitate cu reglementãrile
din domeniul contabilitãþii, emise de Ministerul Finaþelor
Publice, ºi în corelare cu reglementãrile juridice privind
lichidarea, dizolvarea ºi fuziunea societãþilor comerciale.

Zenovic Gherasim(coordonator)

Teste grilã pentru examenul
de licenþã
Cartea este destinatã pregãtirii studenþilor de la facultãþile
cu profil economic, specializarea Management FinanciarContabil, ce doresc sã-ºi verifice cunoºtinþele asimilate în
decursul anilor de studiu. Autorii vin astfel în mod activ în
sprijinul studenþilor care se pregãtesc pentru susþinerea
examenului de licenþã, alcãtuind o serie de teste grilã.
Lucrarea debuteazã cu prezentarea tematicii ºi
bibliografiei examenului de licenþã, iar disciplinele parcurse
sunt: analiza economico-financiarã, contabilitate,
informaticã de gestiune, finanþe. Testele grilã se dovedesc a
fi un util instrument de lucru, valorificând cunoºtinþele
studenþilor, dar, în acelaºi timp, îmbogãþindu-le informaþia
de bazã pentru examenul de licenþã.

Mariana Rudãreanu

Drept civil
I. Drepturi reale
Volumul trateazã problema patrimoniului ºi a drepturilor
patrimoniale, posesia, dreptul de proprietate ºi modalitãþile
acestuia, proprietatea publicã, îngrãdirile dreptului de
proprietate, modurile de dobândire ºi apãrarea acestuia,
acþiunea în revendicare, regimul juridic al circulaþiei bunurilor
imobile, dezmembrãmintele dreptului de proprietate, precum
ºi publicitatea drepturilor reale imobiliare.
Lucrarea se adreseazã studenþilor facultãþilor de drept,
dar ºi tuturor celor interesaþi de studiul acestor probleme.

(Continuare în numãrul urmãtor)
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În emisiunea tvRM Economia de mâine

Olteniþa -

un oraº pus la grea încercare

Olteniþa, un oraº cu o suprafaþã de 10.955 de hectare ºi 27.217
locuitori, un oraº port la Dunãre ºi cu o economie, cândva, solidã.
Astãzi, poate unul din oraºele care a resimþit cel mai mult problemele
tranziþiei.
Într-o ediþie a Emisiunii Economia de mâine, s-a încercat sã se
facã o radiografie economicã a acestui oraº-municipiu. Realizatorul
emisiunii, dl. Petre Marian MILUÞ, preºedintele Uniunii Naþionale a
Patronatului Român, a mãrturisit cã a avut norocul ca în scurta ºedere
în Olteniþa sã întâlneascã ºi o persoanã care se ocupã de monografia
oraºului; aceasta a acceptat sã rãspundã la câteva întrebãri. Reperele
furnizate au prefaþat emisiunea amintitã.
 Care este istoria Olteniþei?
Olteniþa, cu peste 150 de ani în urmã, a fost un târguºor, o schelã
mai bine zis, principala activitate comercialã se desfãºura în port ºi se
rezuma, pe de o parte, la aducerea produselor petroliere din zona
Ploieºtiului; aici existau niºte tancuri, se încãrcau cu petrol ºi, mai
departe, luau calea exportului. Totodatã, aici existau ºi niºte mâgle 
un fel de magazii  în care se depozita sarea ºi de aici era dusã mai
departe în þãrile riverane Dunãrii, pentru comercializare. Olteniþa, cum
 Stimaþi telespectatori, ce este
Olteniþa azi  iatã ce ne-am propus sã
aflãm în aceastã emisiune. Peste 40% din
locuitorii oraºului sunt ºomeri. Cum s-a
ajuns la aceastã situaþie ºi care sunt
perspectivele de rezolvare, ne-am propus
sã întrebãm la Primãrie, unde primarul,
dl COSTINEL MILESCU, ne-a primit cu
amabilitate.
Bunã ziua, domnule primar
COSTINEL MILESCU; iatã-ne
împreunã, într-o zi frumoasã de august,
în biroul dumneavoastrã ºi aº vrea sã vã
întreb, pentru început, care vã sunt
gândurile acum, la aproape douã luni de
la instalare?
Bunã ziua, domnule preºedinte, îmi
pare bine cã am reuºit sã vã primesc, de
data asta, în calitate oficialã de primar al
municipiului Olteniþa. Dacã mã întrebaþi
de gânduri, ar trebui sã nu terminãm
înregistrarea, pentru cã am intrat în
aceastã competiþie cu speranþa unui trai
decent în municipiul Olteniþa, cu speranþa
cã vom reuºi împreunã, cei care suntem
la conducerea primãriei, sã rezolvãm
gravele probleme cu care ne confruntãm
în acest moment.
 Care ar fi cel mai neplãcut lucru ce
v-a întristat, oarecum, dupã ce aþi venit
în primãrie?
Sunt mai multe. Primul lucru pe care
l-am constatat: lipsa banilor; o gaurã mare
în bugetul primãriei. Este primul lucru care
m-a întristat, pentru cã o primãrie fãrã bani
nu valoreazã nimic, sau se miºcã foarte
greu tocmai când lumea este disperatã ºi
aºteaptã rezultate din partea noastrã. ªi a
doua problemã sau al doilea lucru care
m-a bulversat a apãrut, când am constatat,
la primele audienþe, unde au venit sute de
oameni, disperarea din ochii lor ºi, pe de
altã parte, disperarea mea cã, datoritã
situaþiei financiare în care se aflã primãria
Olteniþa ºi, implicit, municipiul Olteniþa,
nu pot rezolva nimic pentru ei, în afarã de
faptul cã pot vorbi frumos.
 Acum, ce se întâmplã, alegerea
dumneavoastrã în funcþia de primar a fost
dorinþa oamenilor pentru o schimbare
importantã în viaþa lor, iar aºteptãrile
oamenilor sunt foarte mari. Vã gândiþi
la alte soluþii care sã poatã oferi resurse

pentru a modifica aspectul economic,
aspectul social al acestui oraº?
Este normal, trebuie gãsite soluþii ºi
pentru asta, scop în care am fãcut foarte
multe intervenþii pânã în acest moment.
ªtiu ºi sunt convins cã prima ºi cea mai
rapidã soluþie pentru municipiu este
crearea de noi locuri de muncã. De ce?
Pentru cã, automat, creând mai multe
locuri de muncã, va fi o primãrie mai
bogatã, þinându-se cont cã o parte din
impozitul pe salariu se întoarce direct
cãtre primãrie ºi constituie, deci, o sursã
de finanþare. ªi a doua componentã
importantã este faptul cã îmi doresc un
parteneriat public privat; de ce public
privat? Pentru cã, din punctul meu de
vedere, consider cã este cea mai rapidã
formã de dezvoltare a oraºului. De ce?
Pentru cã parteneriatele publice private
pot asigura investiþii ºi pot crea, foarte
rapid, locuri de muncã. Eu am experienþa
unor
investiþii
cu
garanþie
guvernamentalã din mandatul anterior,
când, în perioada 96-2000, am fost
viceprimar, în sensul cã am derulat un
proiect foarte important pentru
municipiul Olteniþa, în valoare de 10
milioane de dolari  este vorba de un
proiect cu co-finanþare Ministerul de

spuneam, era un târguºor, avea numai vreo 3.000 de suflete ºi toatã
activitatea se rezuma, în special, la aºa-zisul mic comerþ.
 Cum s-a dezvoltat în timp, sã spunem în perioada comunistã, mai
apropiatã de noi?
În perioada comunistã, Olteniþa s-a dezvoltat pe mai multe planuri: în
primul rând, ªantierul naval care ajunsese în 1989 la aproape 6.000 de
salariaþi; apoi Combinatul de la Ulmeni pentru creºterea ºi îngrãºarea
industrializatã a porcilor, care ajunsese la un efectiv de circa 200.000 capete;
dupã aceea, Fabrica de conserve Valea Roºie, care valorifica legume de tot
felul  roºii, vinete , precum ºi fructe ºi la aceastã fabricã se ajunsese sã se
producã pânã la 60.000 de tone de pastã de tomate. Separat de acestea, din
anul 1972, s-a mai înfiinþat Filatura de bumbac ºi de fire sintetice, în care
lucrau, la un moment dat, circa 4.000 de muncitori. Aceste trei-patru
întreprinderi de bazã, dupã 1990, au început sã înregistreze rãmâneri în
urmã, pânã când au ajuns în faza de faliment, de lichidare. Dacã ªantierul
naval Olteniþa era unul din fanioanele industriei ºi construcþiei de maºini,
în momentul de faþã a ajuns  îmi pare rãu sã constat un maldãr, o grãmadã
de fiare vechi.

Finanþe  Primãria municipiului Olteniþa,
proiect care de la data semnãrii ºi pânã
la punerea în operã efectivã a durat doi
ani. Or, dacã vrem sã facem ceva în oraºul
ãsta ºi dacã vrem sã ºtergem disperarea
de pe faþa oamenilor, trebuie sã gãsim
alte forme, mult mai rapide, mult mai
ample, îndeosebi de asigurare a locurilor
de muncã, pentru cã, fãrã locuri de
muncã, Olteniþa va muri treptat-treptat..

În aºteptarea investitorilor.
Cât vor mai întârzia?
 Domnule primar, aici este o
problemã pe care eu sper sã o putem
dezbate ºi în anii urmãtori: nu trebuie sã
creãm locuri de muncã prost plãtite, ci
trebuie sã creãm locuri de muncã bine
plãtite ºi atunci întrebarea vine în mod
legitim: care ar fi domeniile cele mai
importante pe care s-ar putea axa un
reviriment al economiei în municipiul
Olteniþa?
Domnule preºedinte, Olteniþa a avut
tradiþii importante, privind construcþiile
de nave, filatura de bumbac, piesele
turnate, fabrica de conserve din legume.
Or, aceste întreprinderi, în marea lor

majoritate, au capotat ºi sunt în stare de
faliment. Este mai greu de revigorat
aceste întreprinderi-mamut. ªi atunci, mã
gândesc cã Olteniþa, totuºi, are
capacitatea de a primi investiþii ºi, deci,
pot veni investiþii care sã rezolve ºi
probleme sociale, nu numai problemele
de salarizare intrinseci; mã refer la faptul
cã Olteniþa se confruntã cu un sistem de
canalizare menajerã ºi pluvialã foarte
vechi, domeniu unde consider cã trebuie
investit în urmãtorii ani; Olteniþa nu are
apã potabilã, Olteniþa face parte din acele
oraºe care sunt riverane Dunãrii ºi care,
la ora actualã, folosesc pentru prepararea
apei potabile apa de Dunãre. Deºi mi-e
ruºine sã spun, Olteniþa nu are apã
potabilã ºi o investiþie importantã cred
eu este aici absolut necesarã. Mã refer la
obþinerea apei potabile din surse
alternative, ºi am în vedere pânza freaticã
de mare adâncime; existã ºi un studiu
geologic efectuat în acest sens, în care se
demonstreazã cã sub noi, chiar în
momentul acesta, este o pânzã freaticã
foarte importantã, la peste 300 metri, care
ar putea sã asigure necesarul de apã
potabilã; apoi, deºi vorbiþi de salarii prost
plãtite, eu m-aº bucura dacã în prima fazã
am putea oferi cât mai multe asemenea
salarii. Dacã aþi veni lângã mine la
audienþe, aþi vedea cã omul doreºte sã
lucreze oriunde ºi sã facã orice, numai
sã obþinã un venit pentru familia lui; este
de neimaginat disperarea unor pãrinþi
care-mi spuneau: domnule, copiii mei
încep ºcoala, ce le fac, ce le pun în
ghiozdan, cum le cumpãr cãrþi,
uniforme? Unul dintre avantajele
investitorului, care va veni în Olteniþa
este cã va gãsi aici o forþã de muncã bine
calificatã, dar fãrã pretenþii salariale
foarte mari. Or, în prima etapã, cred cã
este necesar ca acel investitor sã se
convingã cã în Olteniþa, pe lângã faptul
cã gãseºte forþã de muncã bine calificatã
ºi arhisuficientã, va gãsi ºi din partea
primãriei un sistem de impozite ºi taxe
care-l va convinge cã noi ne dorim ca
dânsul sã vinã ºi sã rãmânã pe teritoriul
Olteniþei. Se poate investi într-un hotel;
consider cã, în primul rând, trebuie sã
rezolvãm problemele de infrastructurã:
noi n-avem un hotel în Olteniþa.

 Iertaþi-mã, vã gândiþi la faptul cã,
chiar dacã vor dori sã vinã aici
investitori, ei, practic, nu au unde sã se
cazeze, nu existã un loc corespunzãtor
ca sã poþi sã primeºti pe cineva, un hotel,
un restaurant, nu existã, dacã vreþi, nici
chiar grupuri sociale?
Nu avem. Avem un singur WC public
în tot oraºul.
 Adicã, cetãþenii trebuie sã ºtie, pânã
la urmã, care este stadiul în care se preia
o primãrie, la nivelul anului 2004; adicã,
dupã 14 ani de la Revoluþia din 1989,
preluãm un oraº care, practic, nu are
infrastructurã, nu are elementele de bazã
constituite în mod corespunzãtor pentru
a ne putea integra, aºa cum vrem noi, în
Uniunea Europeanã.?
Da. Corect. Mi-e ruºine sã spun, dar în
perioada 1996-2000, când conduceam acel
proiect, aveam musafiri din strãinãtate...
 Unde-i primeaþi, domnule primar?
...ºi mã duceam la fiecare
întreprindere, care avea o camerã de
protocol, ºi mã rugam de fiecare datã: vã
rog frumos, am niºte musafiri, ajutaþi-mã!
O camerã de protocol care era bine sau
mai puþin bine întreþinutã. Acum a venit
o delegaþie de oameni de afaceri din
Bulgaria, nu pot sã-i cazez în Olteniþa, ºi
atunci sunt obligat sã-i trimit la Bucureºti.
 Acesta este, poate, cel mai neplãcut
lucru pe care noi, oamenii de afaceri, îl
întâlnim în localitãþile României, care,
practic, nu ne pot gãzdui peste noapte,
ca sã zic aºa. Vã gândiþi, totuºi, ºi la o
soluþie? Cum s-ar putea rezolva aceastã
problemã? Sã încercaþi sã puneþi la
dispoziþie niºte spaþii, niºte terenuri
pentru astfel de construcþii rapide?
Domnule preºedinte, una dintre
primele activitãþi pe care le-am efectuat,
când am venit în primãrie, a fost tocmai
identificarea domeniului public ºi privat
al municipiului, care, teoretic, ar fi trebuit
sã existe. Acum, profit de informaþiile pe
care le-am obþinut, pentru cã, totuºi, patru
ani în primãrie, într-o funcþie de
viceprimar, înseamnã foarte mult, ºi mã
vor ajuta enorm în perioada pe care am
s-o parcurg ca primar în municipiu. Din
informaþiile pe care le avem ºi din
verificãrile pe care le-am fãcut am
constatat cã sunt foarte multe terenuri
care nu sunt introduse în acel Inventar al
Domeniului Privat, în primul rând al
municipiului. ªi atunci, am numit o
comisie ºi insist ca sã rezolve repede
aceastã problemã, întrucât mã gândesc
cã poate veni mâine un investitor
strategic sã-mi cearã o suprafaþã de
15-20.000 mp -; în primele zile, dacã mã
întreba cineva, nu aveam acest teren;
acum, dupã o analizã atentã ºi mergând
la faþa locului, am constatat cã existã

posibilitatea ºi cã, practic, existã un
asemenea teren, dar nu s-a interesat
nimeni de acest teren.

Economia de mâine
demareazã greu pentru cã
punctul de pornire a fost
distrus
 Da, este foarte interesant ºi acum
putem sã spunem ºi pentru alþi investitori
din þarã ºi din afarã cã, totuºi, în Olteniþa
s-a produs o schimbare. Dumneavoastrã
sunteþi, totuºi, o persoanã care veniþi,
pânã la urmã, din lumea oamenilor de
afaceri, deci trebuie sã ne înþelegeþi pe
noi ºi veþi fi deschis pentru astfel de
cooperãri ºi pentru astfel de parteneriate
cu investitori sau cu oameni care doresc
într-adevãr sã-ºi lege destinul de oraºul
Olteniþa ºi-i veþi primi cum se cuvine.
Da? Sã sperãm acest lucru!?
Obligatoriu. Îmi place cum spuneþi
dumneavoastrã, cã vin din domeniul
oamenilor de afaceri, deºi eu am o
investiþie destul de micã, unde lucreazã
16 oameni...
 Pe cei care au plãtit taxe ºi impozite,
noi îi considerãm oameni de afaceri...

Din punctul acesta de vedere, sunt un
contribuabil model, am totul plãtit la zi,
fãrã probleme. Dar, cum spuneam, mã
gândeam cã dacã eu m-aº duce ca un
posibil partener într-un oraº, ºi n-aº gãsi
niºte condiþii minime, n-aº dori sã fiu
cazat într-un hotel de cinci stele, dar nici
nu-mi doresc sã fiu plimbat cu limuzina...
 Sã vã doriþi, domnule primar, pânã
la urmã, dar...mãcar pentru primul pas
sã vã doriþi cât mai puþin...
Sunt obligat sã gândesc la nivelul meu
de investitor. ªi atunci, tocmai pentru cã
vin din mediul privat, încerc ºi sper cã
va fi mult mai bine, pentru cã înþeleg
problemele investiþionale, înþeleg modul
de gândire al unor întreprinzãtori ºi sunt
conºtient cã nimeni nu vine sã
cheltuiascã, sã facã ceva într-un
municipiu, dacã nu are ºi profit.
 Aºa este. Domnule primar, o sã-mi
permit, în încheierea discuþiei noastre
foarte scurte  sper cã vom avea ºi altã
datã prilejul sã purtãm o discuþie
deschisã  sã vã spun ceva din experienþa
pe care o am ca om de afaceri,un sfat,
dacã vreþi; acum cã aveþi patru ani la
dispoziþie; trebuie sã faceþi tot ceea ce
vã stã în puteri, ca în primele ºase luni
de zile sã vã definiþi programele ºi sã daþi
drumul în zonã unor afaceri profitabile
pentru toatã lumea. În acest fel, veþi avea
posibilitatea ca, în urmãtorii trei ani ºi
jumãtate cât ar mai rãmâne, investiþiile
preconizate sã se ºi realizeze. Pentru cã
este foarte important sã se încheie astfel
de investiþii sau astfel de proiecte în
timpul mandatului dumneavoastrã.
Domnule preºedinte, dacã aº fi fost
un primar sau un om cu vocaþie de primar
sau aº fi venit aici în primãrie gândindumã cã eu trebuie sã stau în aceastã
primãrie ºi în urmãtorii ani, vã spun cã
n-aº fi gândit aºa, pentru cã ...

În intenþie, un program
de dezvoltare urbanisticã.
Dar, cu suportul economic,
cum rãmâne?
 Sunt primari care au promis cã vor
sta multe mandate...
Da, ºi aceºtia uitã cã nu sunt numiþi ca
primari, ci sunt aleºi. Vreau sã vã spun cã
este obligatoriu pentru acest municipiu sã
aibã o primãrie care sã ia decizii neelectorale. ªi vã spun asta prin prisma
faptului cã, discutând cu ceilalþi colegi,
dintre care unii chiar sunt primari de
profesie, am observat cã nu ºtiu ce sã facã
mai repede ca în aceºti patru ani rezultatele
sã se vadã, întrucât, iatã, acum vin
alegerile din 2008. Or, eu nu mi-am propus
niciodatã sã fac aºa ceva. Nu, eu voi face

ºi lucruri ne-electorale, dar lucruri prin care
îi voi obliga pe cei care vor veni dupã mine
sã respecte o strategie pe timp îndelungat.
Degeaba vorbim în primãrie de un plan
urbanistic general, care are o eºalonare pe
20 de ani, dacã în spatele lui nu existã
nimic concret. Olteniþa n-are un studiu de
fezabilitate prin care acest oraº sã fie tratat
ca un tot unitar. Eu vãd aºa: mai bine
cheltuiesc acum niºte bani ºi fac acum
acest studiu de fezabilitate ºi tratez Olteniþa
ca un tot unitar, þinând cont ºi de
posibilitãþile de dezvoltare ulterioare. ªi
atunci, în funcþie de veniturile, pe care le
va avea fiecare primar care va veni dupã
mine, fiecare va realiza câte o pãtrãþicã
din acest tot, din acest studiu mare. Spun
asta pentru ca peste 20 de ani, 30 de ani,
toate acele bucãþele sã se lege între ele ºi
Olteniþa sã aibã un program de dezvoltare
în timp. Vedeþi dumneavoastrã, un primar
care se gândeºte doar la alegerile din 2008
n-ar putea sã gândeascã ca mine.
 Mulþumesc foarte mult, domnule
Milescu, ºi sper sã rãmânem în legãturã ºi
sã urmãrim împreunã întreaga activitate.
Producãtorul
emisiunii Economia de mâine,
lector univ. Nicolae MARDARI
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Televiziunea România de Mâine  sprijin
efectiv pentru învãþãmântul la distanþã
ºi nu numai. Toþi studenþii Universitãþii
Spiru Haret pot gãsi în emisiunile speciale,
transmise zi ºi noapte, cunoºtinþe
importante pentru pregãtirea lor.

Prin noi,
facultatea la tine acasã!
un adevãr cu deplinã acoperire

ªoseaua Berceni, nr. 24

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
11 octombrie 2004

MIERCURI
13 octombrie 2004

6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Matinal
9:53 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Psihologie judiciarã. Martorii ºi mãrturia. (T. Butoi)
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Religia indo-europenilor. I (M. Itu)
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
Paul Claudel I (M. Diaconescu)
12:00 Drept. Drept penal. (i. Griga)
13:00 RISE. Statisticã internaþionalã.
Sistemul statistic internaþional. (D. ªtefãnescu)
13:30 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Consilierea  un act cultural. (M. Georgescu)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Jurnalism. Texte fundamentale. Critica de întâmpinare.
(A. Pãunescu) Prof. univ. dr. Damian Hurezeanu
15:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (I)
15:30 Întâlnire cu folclorul: Vechi melodii, noi interpreþi:
Tiþa ªtefan, Gheorghe Gheorghe, Aniºoara Vlaicu,
Ionuþ Dolãnescu, Maria Dragomiroiu.
Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina Chiriac: Invitatã Mãlina Olinescu 
interpretã de muzicã uºoarã (r)
17:30 Starea de drept. Emisiune de Nicolae Mardari
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economie. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fascinaþia performanþei: Campioni olimpici  studenþi
ai Universitãþii Spiru Haret. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Film documentar: Arhitecturã ºi modernitate
00:30 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (I) (r)

6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Matinal
9:53 ªtiri tvRM
10:00 Geografie. Meteorologie. Apa în atmosferã.
(Rodica Povarã)
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Religia indo-europenilor. III (M. Itu)
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
Paul Claudel III (M. Diaconescu)
12:00 Drept. Drept penal. (I. Griga)
13:00 RISE. Statisticã internaþionalã. Funcþiile sistemului
statistic internaþional. I (D. ªtefãnescu)
13:30 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
A simþi ºi a gândi. (M. Georgescu)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Jurnalism. Texte fundamentale. Recapitulare. (A. Pãunescu)
15:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (II)
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Victoria Vlase,
Daniela Bârsac, Dorica Raþiu, Alex Ploieºteanu.
Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
17:00 Univers sonor: Recital de chitarã clasicã.
Emisiune de Mihai Darie
18:00 Drepturi ºi obligaþii. Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica: România în lume. Realizator: Nicolae Mardari
 Emisiune în direct din Studioul Ghica
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore
00:00 Film documentar: Mânãstirea Suceviþa
00:30 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (II) (r)
01:00 Cursuri (r)

MARÞI
12 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r).
7:00 Matinal
9:53 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Statisticã internaþionalã. Sistemul statistic european.
(D. ªtefãnescu)
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Religia indo-europenilor. II (M. Itu)
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
Paul Claudel II (M. Diaconescu)
12:00 Drept. Drept penal. (I. Griga)
13:05 RISE. Statisticã internaþionalã. Sistemul statistic internaþional.
Conf. univ. dr. Daniela ªtefãnescu
13:35 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Personalitatea consilierului psiholog. (M. Georgescu)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Jurnalism. Presã ºi culturã. Octavian Goga - publicistul.
(A. Pãunescu)
15:00 Film documentar: Anglia mea
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitatã Veronica Anghelescu  editor.
Realizator Corina Chiriac
17:30 Eva. Talk-show cu ºi despre femei: Femeia de-a lungul
timpului. Emisiune de Adelina Grancea
18:00 Film documentar: Ferestre spre Europa (I)
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
23:30 24 de ore
00:00 Îþi mai aduci aminte doamnã? (r)
01:00 Cursuri (r)

JOI
14 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Matinal
9:53 ªtiri tvRM
10:00 Contabilitate ºi Finanþe. Informaticã de gestiune.
Limbajul de interogare structurat (SQL).
Prof. univ. dr. Niculae Tudoroiu
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Creºtinismul (M. Itu)
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
R.M.Rilke I (M. Diaconescu)
11:50 Drept. Drept penal. (I. Griga)
12:45 RISE. Statisticã internaþionalã. Funcþiile sistemului
statistic internaþional. II (D. ªtefãnescu)
13:15 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Paradox ºi schimbare. (M. Georgescu)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Psihologie  Sociologie. Fundamentele psihologiei an I.
Prof. univ. dr. Mihai Golu
15:00 Film documentar: Grecia
15:30 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitatã Florina Vlãdescu  estetician.
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Lumea de mâine: Starea ºtiinþei.
Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Culturã. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã

22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Liceul teoretic Ioan Petruº din Otopeni.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Grecia (r)

VINERI
15 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Matinal
9:53 ªtiri tvRM
10:00 Sociologie  Psihologie. Fundamentele psihologiei an I.
Principii ºi legi în psihologie. Prof. univ. dr. Mihai Golu
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria religiilor an I.
Filosofia ºi religiile Indiei (I). Conf. univ. dr. Mircea Itu
11:35 Limbi ºi literaturi strãine. Literatura comparatã an II.
Reiner Maria Rilke (II). Conf. univ. dr. Mihail Diaconescu
12:00 Drept. Drept penal  parte generalã an II.
Pluralitatea de infracþiuni. Conf. univ.dr. Ioan Griga
13:00 Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene.
Statisticã internaþionalã an III. Calitatea statisticilor.
Conf. univ. dr. Daniela ªtefãnescu
13:35 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã an III.
Paradox ºi schimbare. Lector univ. dr. Matei Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Istorie. Istoriografie generalã româneascã an II.
Istoriografie romanticã româneascã.
Prof. univ. dr. Damian Hurezeanu
15:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (III)
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Casele de culturã: Piteºti. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Marina Roman-Boiangiu
17:30 Cãlãtor prin România. Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 Forum IT: Eveniment IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:00 Droguri  Toleranþã zero. Emisiune de Cristian Petcu
20:30 Film documentar: Oraºul interzis
21:00 Academica. ªtiinþã: Furnizorii de ºtiinþã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Echipa naþionalã de fotbal în focul
campionatelor de calificare la Campionatul Mondial 2006.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Întâlnire cu folclorul: soliºti Camelia ºi Maria Ciobanu
00:30 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (III) (r)
01:00 Cursuri (r)

SÂMBÃTÃ
16 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00

Preluare Deutsche Welle (r)
Sãptãmâna internã (r)
Presa pe diagonalã (r)
Knock out. Emisiune de Alexandru Ganci
Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r).
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
Sunteþi un om sãnãtos?.
Emisiune de Constantin Dumitrache

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
116, 122, 105
Fax:
411.33.84

11:00 Viitorul în prezent: Lumea de mâine.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia  Controlul calitãþii producþiei
horticole. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Dialoguri peste timp. Emisiune de Dumitru Cucu
14:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Viorel Candrea,
Gherghina Stancu, Ion Brânduºoiu
15:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Trãieºte-þi arta! Stagiunea teatralã 2004-2005  actorul
Mircea Diaconu. Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 Univers clasic: Meditaþie (recital instrumental).
Emisiune de Mihai Darie
18:30 Actualitãþi
19:00 Film artistic românesc: Al patrulea stol
21:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (I)
22:00 Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
23:00 Calea succesului: Invitatã: Ioana Nitobe.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Film artistic românesc: Al patrulea stol (r)
02:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (I) (r)
03:00 Reluãri de emisiuni

DUMINICÃ
17 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
7:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Poezia muzicii clasice. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dumitru Nicolae
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã: Echipa masculinã de gimnasticã a
României. Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
12:30 Amfitrion Corina. Invitatã Sorana Coroamã Stanca 
regizor. Emisiune de Corina Chiriac
13:30 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
16:00 Cafeneaua literarã ºi artisticã  Marele Bucureºti.
În dialog: Nicolae Dan Fruntelatã, Corneliu Leu.
Emisiune de Vlad Leu
16:40 Poveste cu arlechini. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
17:00 Arta documentarului: Gala premiilor Documentar Art;
Praga
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
ºi Alina Motoc
19:30 Echipa de intervenþie. Emisiune de Cristian Petcu
20:00 Film artistic: Copilãria lui Ivan (Mosfilm)
22:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
23:00 Meseria de om. Emisiune de Simona ªerban
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Copilãria lui Ivan (Mosfilm) (r)
02:00 Reluãri de emisiuni
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Mari artiºti au onorat cu prezenþa ºi arta lor
deschiderea noului an de învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret
Imagini de la spectacolul desfãºurat în Aula Magna

Corul Preludiu al Centrului Naþional de Culturã Tinerama Românã,
dirijat de maestrul Voicu Enãchescu

O salã cu sute de studenþi, în care emoþia artisticã era uºor de sesizat

Tudor Gheorghe

Maria Dragomiroiu

Ionela Prodan

Claudia Imre, absolventã a Facultãþii de Teatru, recitând
un fragment din Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu

Ana Marcu

Adrian Þicalã

Delia Cãlina

Ilie Ciurescu ºi Raluca Tache
au prezentat spectacolul

Emil Matei - la pian, Dorina Arsenescu

Stelian Ungureanu

Monica Florescu

