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STRUCTURA UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET,
instituþie de învãþãmânt superior acreditatã,

rezultatã ca urmare a reorganizãrii studiilor în baza Hotãrârii de Guvern nr. 88/2005
(începând cu anul de învãþãmânt 20052006)

Admiterea în anul I de studii la
toate specializãrile acreditate ºi
autorizate, formele de învãþãmânt
de zi, la distanþã ºi frecvenþã redusã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
se va desfãºura astfel:
* în perioada mai-septembrie a.c.
 pentru candidaþii posesori de
diplomã de bacalaureat din
promoþiile anterioare anului 2005;
* în perioada iulie-septembrie a.c.
 pentru candidaþii absolvenþi de
liceu ai promoþiei 2005, care au
promovat examenul de bacalaureat,
pe baza adeverinþei eliberate de
liceu, în care se precizeazã media
generalã ºi notele obþinute la probele
susþinute, pânã la dobândirea
diplomei de bacalaureat.
Admiterea va avea loc la sediul
central al Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13,
Sectorul 3, la sediile din Bucureºti,
Constanþa, Braºov, Craiova,
Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung
Muscel ºi Blaj, precum ºi la Centrele
teritoriale ale Universitãþii Spiru
Haret pentru învãþãmânt la distanþã
din þarã ºi din strãinãtate.
Admiterea în anul I de studii se face
pe baza diplomei de bacalaureat sau
a adeverinþei eliberate de liceu,
pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul
2005, a Fiºei-chestionar ºi a
interviului desfãºurat cu candidatul,
pe marginea rãspunsurilor la
întrebãrile cuprinse în Fiºachestionar. Rezultatul admiterii se
comunicã în aceeaºi zi candidatului.

Pentru anul
de învãþãmânt
2005-2006,
taxele de
ºcolarizare
rãmân
nemodificate
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ADMITEREA 2005  2006: informaþii utile

Taxa de înscriere
ºi scutiri la taxa de înscriere

Taxa de înscriere pentru admitere este de 600.000 lei
(60 lei noi).
Fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi ºomeri,
aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei
de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
* candidaþilor fii de þãrani, în baza adeverinþei eliberate
de primãria comunei unde domiciliazã pãrinþii lor, care sã
ateste cã unica sursã de venit a acestora este agricultura;
* candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei
adeverinþe eliberate de ºcoala unde funcþioneazã
pãrintele/pãrinþii;
* candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului de
pensie din ultima lunã;
* candidaþilor fii de ºomeri, în temeiul unei adeverinþe
care sã ateste statutul de ºomer.

Actele necesare
Pentru înscrierea, în vederea admiterii,
candidaþii trebuie sã depunã, într-un dosar plic,
urmãtoarele acte:
* diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã
cu aceasta) sau adeverinþã eliberatã de liceu, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2005, în original;
* certificatul de naºtere, în copie (xerox);
* certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în
copie (xerox);
* adeverinþã medicalã tip;
* copie (xerox) dupã buletinul (cartea) de
identitate care sã cuprindã codul numeric personal;
* 3 fotografii tip buletin (carte) de identitate.

Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2005-2006 sunt urmãtoarele:

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

Cãmine pentru studenþi (3 clãdiri în proprietate)
Aleea Moldoviþa nr. 5-10, Bucureºti.

Complex sportiv propriu din Bucureºti, care cuprinde un stadion
cu 10.000 de locuri, terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet º.a

La Universitatea Spiru Haret

condiþii superioare ºi facilitãþi unice pentru studenþi

a) taxele de ºcolarizare în anul 2005-2006
se menþin nemodificate ºi pot fi achitate în
3 rate;
b) gratuitate la înscrierea la admitere
pentru fiii de þãrani, cadre didactice,
pensionari ºi ºomeri;
c) asigurare gratuitã de rãspundere
civilã pentru daune materiale ºi asigurare de
accidente pentru toþi studenþii Universitãþii
Spiru Haret;
d) acordarea de burse de merit pentru
studenþii care au obþinut, în anul de
învãþãmânt precedent, medii între 9 ºi 10;

e) achiziþionarea de cursuri ºi manuale
universitare, realizate în editura ºi tipografia
proprii, cu o reducere de 30% faþã de preþul
la care se vând în librãrii;
f) acordarea de cursuri-sintezã, gratuit, pentru
studenþii de la forma de învãþãmânt la distanþã;
g) accesul, gratuit, la cursurile, sintezele,
consultaþiile, dezbaterile etc. transmise, în
direct sau înregistrate, de Televiziunea
România de Mâine (tvRM), post naþional
universitar ºi cultural propriu;
h) accesul la publicaþia Opinia naþionalã,
sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg
interes naþional;

i) accesul la biblioteca virtualã;
j) evaluarea cunoºtinþelor, prin utilizarea
celui mai modern sistem de apreciere,
folosit în Universitatea Harvard;
k) masã în cantinele proprii din Bucureºti
ºi Braºov, subvenþionatã cu 30% de cãtre
Fundaþia România de Mâine;
l) cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
m) acces gratuit în cluburile studenþeºti
proprii din Bucureºti ºi Braºov, ºi în Complexul
sportiv propriu din Bucureºti, alcãtuit dintr-un
stadion de 10.000 locuri, terenuri de tenis,
fotbal, baschet, handbal, volei etc.

Aspecte de la acordarea diplomelor pentru burse de merit la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene, Facultatea de Geografie ºi Facultatea de Muzicã, precum ºi la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
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Studii de masterat
la Universitatea Spiru Haret

Durata: 3 semestre
Masteratul asigurã aprofundarea studiilor de licenþã sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea
capacitãþilor de cercetare ºtiinþificã ºi constituie o bazã pregãtitoare obligatorie pentru studiile
doctorale. Diplomele de master atestã cã titularii acestora au dobândit cunoºtinþe ºi competenþe
generale ºi de specialitate, precum ºi abilitãþi cognitive specifice.

CENTRE ALE UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ
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Educaþia economicã
în confruntare cu rigorile integrãrii europene
Deschiderile Universitãþii Spiru Haret cãtre universul
cunoaºterii, dorinþa de a se raporta permanent la programele
instructiv-educative adoptate de alte universitãþi, din þarã ºi
din strãinãtate, au dobândit expresie încã din conceperea
simpozionului, prin invitarea unor personalitãþi de marcã
din strãinãtate  Andre Kolodziejak, de la Comisia
Europeanã  Bruxelles, Fatma Mizikaci  UNESCO,
Bucureºti -, Paddy Gray, director de programe din cadrul
Universitãþii din Ulster, Irlanda, Jan Peil, coordonatorul
domeniului educaþional din Departamentul Economic al
Universitãþii Nijmegen din Olanda, profesorul doctor Stefan
Kofner, de la Facultatea de Economie Imobiliarã din Görlitz,
Germania, Eppe-Jan Postma, consultant european, Ozana
Giuºcã  din România, consultant european la Londra -,
precum ºi cadre didactice ºi cercetãtori de la Academia de
Studii Economice, din institute de profil ale Academiei
Române.
În deschiderea lucrãrilor simpozionului, conf. univ. dr.
Manuela Epure, decanul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ
Exterior, ºi-a manifestat speranþa cã acest demers va constitui
un prim pas pe calea dialogului, care se va concretiza în noi
proiecte de cercetare, în programe de cooperare, a dat
cuvântul prof. univ. dr. Ion Rebedeu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret pentru problemele de învãþãmânt
ºi masterat.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, a adresat un mesaj participanþilor la
acest simpozion ºtiinþific internaþional, salutând prezenþa
oaspeþilor strãini ºi participarea lor la dezbaterile structurate
pe o problematicã pe cât de actualã pe atât de complexã.
Dupã ce a transmis acest mesaj, prof. univ. dr. Ion
Rebedeu a subliniat faptul cã numai dezvoltarea societãþii
cunoaºterii ºi realizarea unui învãþãmânt superior competitiv,
întemeiat pe rezultatele de ultimã orã ale cercetãrii ºtiinþifice,
riguros compatibilizat cu standardele europene, în stare sã
se înscrie ca factor al progresului, prin eficienþa economicã,
dar ºi prin eficienþa socialã ºi umanã, pot contribui la
împlinirea exigenþelor formulate pentru spaþiul european la
Bologna, Lisabona ºi Berlin.
În Universitatea Spiru Haret, învãþãmântul economic,
facultãþile ºi specializãrile lui, ocupã o pondere importantã.
De aici ºi rãspunderea asumatã pentru modul în care sunt
pregãtiþi viitorii specialiºti, îmbinând permanent înaltul
profesionalism cu vocaþia educaþionalã. Prof. univ. dr. Ion
Rebedeu ºi-a exprimat credinþa cã, prin soluþiile conturate,
prin informaþiile dobândite, acest simpozion va contribui la
perfecþionarea procesului de formare a unor asemenea
specialiºti.
Este exact ceea ce oaspeþii ºi-au propus sã realizeze prin
comunicãrile susþinute cu ajutorul suportului video, oferind
cu generozitate participanþilor la simpozion o bogãþie de
informaþii, de strategii ºi programe, parametrii care definesc
spaþiul european al învãþãmântului superior economic ºi al
cercetãrii ºtiinþifice ºi implicaþiile europenizãrii acestuia ºi
modul în care este perceputã solidaritatea academicã, ce
reprezintã corporaþiile universitare ale învãþãmântului
economic, în anul 2005.
În alocuþiunea Tãrâmul fãgãduinþei  o evaluare a
procesului de europenizare a educaþiei economice, Andre
Kolodziejak, de la Comisia Europeanã, a apreciat cã
evoluþia educaþiei în Europa apare mai mult ca o politicã
naþionalã decât comunitarã.
Accentuând asupra evoluþiei învãþãmântului economic
în spaþiul comunitar european, mãsurii în care acesta se
apropie de un model unitar, care promoveazã valorile
comune statelor aflate în U.E., oaspetele a evocat
programele care s-au derulat de-a lungul timpului în
materie de activitãþi educaþionale, cum ar fi: Erasmus,
Socrates, Jean Monnet, Phare, Tempus, Leonardo da
Vinci, Minerva, Alfa, Oreal etc., de unele beneficiind ºi
România, prezentând principalele coordonate ale
procesului de europenizare a învãþãmântului: reducerea
rolului frontierelor pentru învãþãmântul economic
(creºterea mobilitãþii, recunoaºterea diplomelor etc.);
adaptarea sistemelor de învãþãmânt la nevoile pieþei
interne europene; adaptarea sistemelor de învãþãmânt în
sensul încorporãrii teoriei economice necesare înþelegerii
procesului de integrare europeanã; adaptarea sistemelor
de învãþãmânt la obiectivele Tratatului de Integrare;

adaptarea sistemelor de învãþãmânt, la strategia de la
Lisabona ºi la nevoile reale ale cetãþenilor europeni.
Din aceastã perspectivã, importanþa iniþiativei eLearning  viitorul educaþiei în U.E. a Comisiei Europene,
care înseamnã utilizarea în procesul de învãþare a
tehnologiilor multimedia ºi a Internet-ului pentru
îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei, impulsionarea ºi
amplificarea procesului de europenizare a educaþiei, a fost
pusã în evidenþã de lector univ. dr. Cristina Barna, de la
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, încercând sã
descifreze acest concept nou, modern. Aceastã iniþiativã
are drept obiectiv mobilizarea comunitãþilor educaþionale
ºi culturale, precum ºi a agenþilor din mediul economic ºi

Serviciilor, Academia Românã), Adaptarea transporturilor
internaþionale de mãrfuri la exigenþele integrãrii UE (lector
univ. drd. Ana Butnaru, Facultatea de Marketing ºi Comerþ
Exterior, Universitatea Spiru Haret), Influenþa economiei
bazatã pe cunoaºtere asupra relaþiei dintre cercetare ºi industrie
(drd. Andreea Clara Munteanu, cercet. ºt. III, Institutul de
Economie Naþionalã, Academia Românã). Particularitãþi ale
implementãrii know-now-ului ºi progresului tehnic în sectorul
IMM-urilor, din perspectiva integrãrii europene (drd. Alina
Sterian, Ministerul Justiþiei) ºi multe altele.
Modul de a susþine ideile abordate în comunicãrile
ºtiinþifice, de a furniza informaþii ºi metodologii au dat
expresie dorinþei de a spori interesul pentru ceea ce s-a

Un interesant simpozion ºtiinþific  cu certã vocaþie naþionalã ºi
internaþionalã  organizat de Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
a Universitãþii Spiru Haret.
 Simpozionul Provocãrile cunoaºterii în contextul integrãrii europene
s-a desfãºurat, în zilele de 13 ºi 14 mai a.c., în Sala Senatului din Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, beneficiind de o prestigioasã participare
din þarã ºi din strãinãtate.
 Lucrãrile simpozionului au inclus douã secþiuni:
 Perspectivele învãþãmântului economic. Educaþia ºi societatea
informaþionalã.
 Coordonatele mediului de afaceri european.

social, pentru a accelera schimbãrile din sistemele de
educaþie ºi trianing în contextul viitoarei societãþi europene
bazate pe cunoaºtere. Prin iniþiativa e-Learning ºi Planul
de Acþiune, Comisia Europeanã a câºtigat o experienþã
considerabilã în încurajarea cooperãrii, formãrii de
reþele ºi intensificarea schimburilor de bunã practicã
la nivel european. De fapt, ea constituie un pas important
cãtre realizarea conceptului de educaþie permanentã
bazat pe tehnologie.
În interesanta comunicare intitulatã, Pacea fragilã ºi
efectele sale asupra locuinþelor sociale în Irlanda de Nord,
Paddy Gray, director al programelor privind locuinþele, de
la Universitatea din Ulster, s-a referit la impactul
problemelor legate de spaþiile locative în Irlanda de Nord,
definind coordonatele principale ale politicii guvernamentale
în ceea ce priveºte locuinþele.
Semnificaþia acestui simpozion ºtiinþific este pusã în
evidenþã nu numai de amploarea participãrii  90 de
comunicãri -, ci mai ales de actualitatea temelor abordate, de
punctele de vedere exprimate, de experienþele relevate 
Societatea bazatã pe cunoaºtere  provocare ºi oportunitate
pentru România (prof. univ. dr. Cristina Suciu, asist. univ.
drd. Gabriel Staicu, Academia de Studii Economice),
Macroeconomia pieþei muncii din România între spaþiul
naþional ºi comunitar (conf. univ. dr. Nedelea Chira
Pãrãluþã) Importanþa standardelor de educaþie pentru
profesioniºtii contabili (conf. univ. dr. Luminiþa Ionescu,
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Universitatea
Spiru Haret), Riscuri potenþiale în procesul integrãrii (dr.
ªtefan Rãgãlie, director, Centrul de Economia Industriei ºi

realizat pe plan european în domeniul reformei
învãþãmântului, simpozionului conferindu-i-se o realã
deschidere cãtre experienþele acumulate de alte
universitãþi ºi institute de cercetare participante 
Academia de Studii Economice, Universitatea
Creºtinã Dimitrie Cantemir, Institutul de Economie
Naþionalã al Academiei Române, Institutul de
Prognozã Economicã.
Care sunt conceptele fundamentale ale excelenþei în
afaceri, ce modele existã de evaluare a performanþelor prin
Managementul Calitãþii Totale, cum funcþioneazã
parteneriatele în aceste organizaþii ºi ce rol are modelul EFQM
al Excelenþei în sprijinirea organizaþiilor europene pe drumul
obþinerii unei mai mari competitivitãþi - sunt întrebãri care
ºi-au gãsit rãspuns în comunicarea prezentatã de conf. univ.
dr. Luminiþa ªerbulescu, secretar ºtiinþific al Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior, Universitatea Spiru Haret.
În ce mãsurã viitorii manageri pregãtiþi la ASE se pot
adapta cerinþelor unei economii de piaþã funcþionalã
reprezintã raþiunea pentru care Facultatea de Marketing a
realizat un experiment comportamental. Cercetarea efectuatã
de prep.univ.drd. Mihaela Constantinescu, prep. univ.
ªtefan Caescu ºi prep. univ Alin Stancu a urmãrit
comportamentul studenþilor faþã de douã sisteme de gândire
diferite  unul tradiþional (determinist) ºi altul mai complex
(nedeterminist), definind gradul de adaptare al studenþilor
la situaþii neprevãzute; gradul de pregãtire al studenþilor în
România pentru a face faþã unei realitãþi economice
dinamice; existenþa unor bariere în gândirea studenþilor
cãutãtori de soluþii unice în problemã ºi sursele acestor

bariere; capacitatea de sintezã ºi analizã a studenþilor; lucrul
în echipã ºi comunicare la nivelul grupului.
O convingãtoare pledoarie pentru marketingul
educaþional  o necesitate în vederea alinierii
învãþãmântului românesc la standardele U.E. , cu rolul
lui de liant între comunitãþi ºi instituþiile de învãþãmânt,
care ar trebui sã facã apel la arsenalul sistemului strategiilor
de marketing  a fost susþinutã de prep. univ. drd. AndreeaMihaela Barbu ºi prep. univ. Florin Ionescu de la
Facultatea de Marketing din cadrul ASE, care susþin ideea
cã nu existã nici un argument care sã contrazicã
posibilitatea aplicãrii metodelor ºi tehnicilor de marketing
în cadrul sistemului educaþional..
Observaþiile pertinente, fine cu privire la conþinutul
unor comunicãri, care nu toate puteau avea valenþele unor
noutãþi de ultimã orã, au conferit dezbaterilor un spirit viu,
adeseori contradictoriu. S-a apreciat a fi salutarã ideea de
a invita la simpozion o absolventã a Academiei de Studii
Economice, Ozana Giuºcã, funcþionarã la o firmã din
Londra, în cadrul unui Departament de consultanþã
specializat în domeniul educaþiei, pentru recrutarea unor
studenþi din România ºi Bulgaria. În comunicarea acesteia
au fost înfãþiºate metode de predare ºi de seminarizare,
structurate mai ales pe studiile de caz, organizarea unor
simulãri de examene, de interviuri, modalitãþi de evaluare
a pregãtirii studenþilor. Dar prof. univ. dr. Gheorghe
Rãboacã de la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior,
Universitatea Spiru Haret a remarcat cu eleganþã cã
asemenea metode, care din expunere pãreau a fi originale,
au intrat de mult în activitatea didacticã, fiind folosite
curent la facultãþile cu profil economic ale Universitãþii
Spiru Haret, ºi nu numai, cu rezultate notabile.
Sedus de bogãþia de idei, argumente ºi experienþe puse
în dezbatere în prima parte a simpozionului, Eppe-Jan
Postma, consultant european, a simþit nevoia sã rezume
câteva din provocãrile cunoaºterii, formulând idei
interesante în legãturã cu marile subiecte care au revenit în
dezbateri  visul european, clubul cunoaºterii, societatea
informaþionalã ºi mediul de afaceri, învãþãmântul economic
ca instrument al creºterii competitivitãþii, tendinþe în
activitatea desfãºuratã pe piaþa imobiliarã ºi pregãtirea
specialiºtilor în acest domeniu.
Prof. univ. dr. Constantin Mecu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret pentru învãþãmântul economic a
remarcat, între altele, cã referatele prezentate au relevat
efortul autorilor de a aborda idei noi, interesante.
Mi-a reþinut atenþia în mod deosebit referatul d-lui Andre
Kolodziejak de la Comisia Europeanã ºi îmi exprim aprecierea
asupra mesajului sãu fundamental pentru europenizarea
educaþiei. Dintr-un asemenea proces România nu va avea
decât de câºtigat; în acelaºi timp, ea ar putea contribui la
îmbogãþirea patrimoniului de idei ºi practici educaþionale
europene, întrucât în aceste domenii ea este competitivã.
Visul românesc, a spus domnia sa, existã ºi este visul
celor 22 mil. de români care aspirã sã acceadã la cuceririle
cele mai avansate ale ºtiinþei ºi civilizaþiei europene ºi sã
fim recunoscuþi pe deplin ca europeni. Avem toate premisele
pentru a ne realiza acest vis ºi ele sunt favorabile:
recunoaºterea economiei funcþionale de piaþã; semnarea
acordului de aderare la UE; îndeplinirea unor standarde
prevãzute în Tratatul de la Maastricht. Din punct de vedere
economic, din anul 2000, societatea româneascã a parcurs
o etapã de consolidare a creºterii economice. De exemplu,
ritmul mediu de creºtere anualã a PIB a fost de 5-8%,
depãºind astfel ritmurile înregistrate de unele þãri din Europa
Vesticã, ceea ce a contribuit la micºorarea decalajului dintre
România ºi aceste þãri.
Suntem foarte atenþi la procesele dezvoltãrii ºtiinþifice,
tehnice ºi umane din þãrile occidentale, fiind deschiºi la
experienþele pozitive, dar nu suntem numai importatori de
civilizaþie, ci ºi furnizori de experienþã, întrucât avem o
valoroasã tradiþie, un potenþial considerabil pentru a putea
contribui noi înºine la îmbunãtãþirea procesului de europenizare
a educaþiei. Vã asigur cã dezbaterile vor fi benefice pentru
învãþãmântul economic din Universitatea Spiru Haret.
Informaþiile ºi experienþele prezentate, opiniile ºi
observaþiile exprimate în dezbateri au configurat
dimensiunile activitãþii de cercetare ºtiinþificã universitarã,
implicaþiile societãþii cunoaºterii asupra calitãþii demersului
instructiv-educativ, deschizând noi oportunitãþi pentru
integrarea mai rapidã a învãþãmântului economic în ceea ce
înseamnã europenizarea educaþiei.

Spiru Haret  învãþãmânt universitar
la standarde europene

Adela DEAC
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Lungul drum
al României spre
Uniunea Europeanã

Jurnal de noapte
(II)

Ioan SCURTU
Dupã înfrângerea de la Stalingrad
(februarie 1943), guvernul Antonescu,
precum ºi opoziþia în frunte cu Iuliu Maniu
au iniþiat ample acþiuni diplomatice, cu
caracter secret, vizând încheierea
armistiþiului cu Naþiunile Unite. Ceea ce
nu au ºtiut nici Antonescu ºi nici Maniu a
fost faptul cã cele trei mari puteri (SUA,
Marea Britanie ºi Uniunea Sovieticã) au
decis sã acþioneze împreunã în toate
problemele privitoare la capitularea ºi
dezarmarea duºmanului cu care se aflau
în rãzboi ºi cã orice discuþie privind
armistiþiul trebuia sã aibã la bazã principiul
capitulãrii necondiþionate.
În aceste condiþii, demersurile
întreprinse de emisarii români la Cairo,
Stockholm, Berna, Vatican, Ankara etc. au
fost sortite eºecului. În ziua de 12 aprilie
1944  când Armata Roºie se afla deja pe
teritoriul Moldovei  ministrul de Externe
sovietic, V.G. Molotov a transmis, în
numele Naþiunilor Unite, propunerile de
armistiþiu, pe care Antonescu nu le-a
acceptat. Mareºalul a avut o discuþie cu
Maniu, declarându-i cã era gata sã se
retragã de la putere ºi sã-i înlesneascã astfel
încheierea armistiþiului; dupã câteva zile
de reflecþie, liderul naþional-þãrãnist a
declinat oferta.
La 20 august 1944, când s-a declanºat
marea ofensivã sovieticã pe frontul IaºiChiºinãu, nu se ajunsese la nici un acord cu
Naþiunile Unite, România riscând sã devinã
teatru de rãzboi, într-o încleºtare la care
participau circa 3 milioane de militari. În
aceste condiþii, la 23 august regele Mihai l-a
arestat pe mareºalul Antonescu ºi a anunþat
ieºirea României din rãzboiul purtat alãturi
de Germania. În Proclamaþia cãtre români,
difuzatã la radio, se afirma cã România a
acceptat armistiþiul oferit de Naþiunile
Unite, a încetat rãzboiul cu Uniunea
Sovieticã, Marea Britanie ºi Statele Unite ale
Americii, drept care le cerea: Primiþi pe
soldaþii acestor armate cu încredere.
Naþiunile Unite ne-au garantat independenþa
þãrii ºi neamestecul în treburile noastre
interne.
Aceste afirmaþii nu aveau nici o acoperire
materialã. Din contra, Naþiunile Unite s-au
considerat ca fiind în stare de rãzboi cu
România ºi dupã 23 august, iar Armata Roºie
a luat circa 160.000 de prizonieri, în
condiþiile în care Marele Stat Major Român
hotãrâse desprinderea trupelor române de
cele germane ºi replierea pe alte aliniamente.
Abia la 12 septembrie 1944, a fost semnatã,
la Moscova, convenþia de armistiþiu care

prevedea participarea României cu cel puþin
12 divizii la rãzboiul împotriva Ungariei ºi
Germaniei. În timpul discuþiilor de la
Moscova, delegaþia românã a sperat sã obþinã
sprijinul reprezentanþilor SUA ºi Marii
Britanii pentru ameliorarea unor condiþii, dar
aceºtia  aºa cum avea sã relateze Lucreþiu
Pãtrãºcanu (ºeful delegaþiei) - n-au
intervenit în discuþie sub nici o formã ºi
niciodatã decât cel mult sã sublinieze ºi sã
întãreascã afirmaþiile d-lui Molotov. Prin
convenþia de armistiþiu, România devenea o
þarã ocupatã de armata sovieticã, în
conformitate cu acordul intervenit între I.V.
Stalin, Wiston Churchill ºi Fr. D. Roosevelt
la Conferinþa de la Teheran (28 noiembrie 
1 decembrie 1944).
În fond, marile democraþii occidentale
abandonaserã România, ca ºi pe celelalte
state din zona central-sud-est europeanã în
braþele Uniunii Sovietice. Grija premierului
britanic era doar aceea de a salva Grecia (þarã
maritimã, de care Londra avea mare nevoie).
De aceea, în octombrie 1944, el nu a ezitat
sã-i propune lui Stalin un acord de procentaj.
În memoriile sale, Churchill avea sã scrie cã
i-a spus lui Stalin: Sã nu ne certãm pentru
nimicuri. În ce priveºte Anglia ºi Rusia,
sunteþi de acord sã ocupaþi o situaþie
predominantã în proporþie de 90 la sutã în
România, pentru ca noi sã ocupãm o situaþie
predominantã de 90 la sutã în Grecia?
Stalin, dupã ce a bifat coala, în semn de
aprobare, mi-a înapoiat-o. Târgul era fãcut,
Churchill, liderul marii democraþii
occidentale care era Marea Britanie, a decis
sã nu se certe cu dictatorul de la Kremlin
pentru nimicuri. La 7 noiembrie 1944,
primul-ministru britanic îi scria ministrului
sãu de externe Antony Eden: câtã vreme
ruºii ne lasã mânã liberã în Grecia, în
România nu putem fi mai mult decât
spectatori.
Necunoscând aceste acorduri de culise,
românii îºi puneau mari speranþe în marile
democraþii occidentale cã nu-i vor lãsa sub
ocupaþia sovieticã. Chiar ºi dupã
încheierea rãzboiului în Europa, la 9 mai
1945, ei au continuat sã spere cã vor veni
englezii ºi americanii sã-i elibereze ºi sã
asigure evoluþia României pe o cale
democraticã. S-au înºelat amarnic, iar
mulþi dintre ei aveau sã fie arestaþi ºi
trimiºi în închisorile de la Gherla, Aiud,
Sighet, Rm. Sãrat ºi altele, unde nu puþini
ºi-au pierdut viaþa. Drumul României spre
Europa democraticã era barat de o uriaºã
cortinã de fier, care a împãrþit
continentul timp de patru decenii.

Contextul în care se desfãºoarã o anumitã activitate
academicã are, dupã cum se ºtie, o covârºitoare importanþã.
Validitatea acestei afirmaþii este în mare mãsurã confirmatã
ºi de modul în care a evoluat domeniul particular al predãrii
limbilor ºi literaturilor strãine la scarã naþionalã ºi
internaþionalã. Mai precis spus, orientarea metodologicã a
întregului proces didactic ale cãrui obiective sunt
cunoaºterea de cãtre student a douã limbi strãine la nivel
avansat ºi, dupã finalizarea studiilor, valorificarea maximalã
a acestor cunoºtinþe în cadrul exercitãrii principalelor
specializãri aferente  cea de profesor de limbã ºi literaturã
strãinã ºi cea de traducãtor-intepret  depinde în tot mai
mare mãsurã de factorii istorici, sociali, economici ºi
culturali, pe de o parte, ºi de condiþiile de studiu ºi cercetare
pe care le oferã cadrul ºi politica managerialã dusã de
instituþiile unde are loc procesul de formare a viitorilor
specialiºti, pe de alta. Este extrem de important sã fim
permanent conºtienþi de aceastã condiþionare ºi sã ne
adecvãm cerinþelor impuse de ultimele dezvoltãri din
domeniu, dar ºi de cerinþele de naturã pragmaticã specifice
României de azi ºi de contextele geografice ºi socio-culturale
mai largi din afara þãrii.
Cadrele didactice universitare ºi studenþii din zona filologiei
 cu accent pe studiul limbilor ºi literaturilor strãine, nu lucreazã
nicãieri în lume conform unor formule unice universal stabilite,
bazate pe scheme curriculare imuabile ºi pe programe îngheþate.
Din aceastã perspectivã aº sugera sã privim calea parcursã pânã
acum de Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine a Universitãþii
Spiru Haret, înfiinþatã în anul 1991 ºi acreditatã în anul 2000,
direcþionând totodatã ºi traseul pe care am dori sã ne angajãm
în anii ce vin.
Nota specificã a politicii noastre manageriale, incluzând
modificãrile parþiale pe parcursul celor 14 ani aplicate
planurilor de învãþãmânt ºi programelor mai vechi ºi
conceperea unor structuri curriculare moderne pentru anii
ce vin este datã de echilibrul pe care dorim sã-l realizãm
între valorosul fond clasic de principii ºi metode de predare
a limbilor strãine ºi numeroasele înnoiri ce survin la fiecare
pas în domeniul nostru, înnoiri de sorginte româneascã sau
strãinã, formule iniþiate de noi sau de alte instituþii similare.
Considerãm ca proprie ºi originalã tocmai aceastã îmbinare
armonioasã dintre elemente selectate de noi din valoroasa
tradiþie care s-a transmis din generaþie în generaþie, începând
cu a doua jumãtate a secolului al XIX-lea în cadrul
învãþãmântului preuniversitar de limbi strãine ºi începând
cu perioada interbelicã ºi pânã în prezent, în cadrul
învãþãmântului superior din România.
Conform tradiþiei, pe lângã predarea gramaticii, se
practica traducerea folositã adesea ca exerciþiu de fixare a
structurilor lexicale ºi/sau gramaticale mai dificile. Aceastã
orientare dominatã de gramaticã ºi traducere a alternat sau
a dispãrut cu totul în unele etape ulterioare, lãsând loc
predãrii limbii vii, a registrelor conversaþionale, a uzajului.
Un bun exemplu de schimbare a atitudinii ar putea fi chiar
acea nepreþuitã ºi puþin cunoscutã Gramaticã vie a limbii
engleze, pe care o datorãm marelui anglist Dragoº

Grigore Vieru, un prieten cu sufletul
în umbra cãrþilor, un scriitor român din
Basarabia, din acea Basarabie despre care
el spunea: E ca un copil înfãºat în sârmã
ghimpatã.
Grigore s-a nãscut la Tererita, un sat la
malul Prutului care se uitã dincolo, la
Miorcanii lui Ion Pillat. În aerul de acolo douã
suflete de poet bat ca douã clopote ºi dangãnul
lor prelung se traduce numai în limba românã.
Poetul a împlinit în februarie 70 de ani. Fiind
el, aºa cum spunea ºi profesorul Eugen
Simion, preºedintele Academiei Române, un
poet naþional, ai crede cã a fost sãrbãtorit de
întreaga naþie, pe ambele maluri ale Prutului,
ca un mare scriitor ce este, ca un bãrbat viteaz
ce este. Cu amar vã spun cã n-a fost aºa.
Bucureºtiul l-a sãrbãtorit la Casa de Culturã a
Ministerului Administraþiei ºi Internelor prin
strãduinþa generalului Lazãr Cârjan, un mare
prieten al scriitorilor, la eveniment participând
Academia Românã, Patriarhia Românã,
Uniunea Scriitorilor, respectivul minister (al
Culturii, firesc, nu!) ºi mulþi prieteni.
A mai fost sãrbãtorit la Chiºinãu ºi aud
cã, recent, ºi în altã capitalã româneascã
din sud, la Craiova.

L-a sãrbãtorit ºi o televiziune, evident
una particularã, Televiziunea România de
Mâine, dedicându-i o importantã emisiune,
cu multã dragoste.
În rest, am avut treburile noastre
importante, cu accizele ºi devizele, circul
corupþiei etc. Cine sã se mai gândeascã azi

Grãnicerii disperãrii (I)
Nicolae Dan FRUNTELATÃ
cã unul dintre cei mai mari poeþi
contemporani a împlinit 70 de ani? Ne
uitãm frumuseþile, ne uitãm sufletul,
trecem pe lângã noi înºine ca pe lângã niºte
gãri pustii, nu e bine, dragilor, ºi domnilor,
ºi fraþilor, cu ne-ar zice Grigore Vieru!
Un prieten foarte tânãr, zorit ºi sincer,
înnebunit de muzica rap, etno ºi chiar
porno, de caroseria Nicoletei Luciu ºi a

Facultatea de Istorie
Prestigiul Universitãþii Spiru Haret a
primit o nouã confirmare cu prilejul
Simpozionului ºtiinþific având ca temã 60
de ani de la victoria Naþiunilor Unite în
al doilea rãzboi mondial. Manifestarea ca
atare a fost organizatã de Facultatea de
Istorie împreunã cu Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, iar dintre
participanþi au fãcut parte cunoscute cadre
didactice de la cele douã facultãþi ale
universitãþii noastre, veterani ai celui deal doilea rãzboi mondial, specialiºti ai
Institutului de Istorie al Academiei din
Republica Moldova, ai Institutului de
Istorie Nicolae Iorga, ai Institutului de
Studii Operativ Strategice Militare ºi ai
Institutului
de
Studiu
asupra
Totalitarismului, reprezentanþi ai
Ministerului Afacerilor Externe, profesori
de la Universitatea din Bucureºti, precum
ºi alþi specialiºti, dar ºi studenþi ai celor
douã facultãþi organizatoare.
Simpozionul ºtiinþific s-a desfãºurat
marþi, 17 mai 2005, în sala Senatului
Universitãþii Spiru Haret, ºi a fost deschis
de cunoscutul istoric, prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, care a evidenþiat, succint, situaþia
deosebitã, aparent paradoxalã a României
în timpul celei de-a doua conflagraþii
mondiale. Þara noastrã a fost obligatã, prin
rapturile teritoriale ce i-au fost impuse atât
în Est, cât ºi în Vest, sã dea un greu tribut
de sânge pe ambele fronturi. Ca aliatã a
Axei, România a luptat pe frontul din
rãsãrit pentru reintegrarea Basarabiei ºi a
Bucovinei de Nord, rupte din trupul þãrii
prin odiosul Pact Ribbentrop-Molotov.
Dupã 23 August 1944, România a avut
un obiectiv asemãnãtor: reintegrarea

Protopopescu, carte de cãpãtâi, extrem de atractivã ºi
accesibilã, care pune accent pe funcþiile comunicative ale
limbii ºi pe nuanþele de folosire. Manualele ºcolare sau cele
dedicate publicului larg au reflectat ºi ele cele douã direcþii
contradictorii, separându-le, combinându-le eclectic sau
eliminând-o complet pe una dintre ele. Un lucru este însã
cert: indiferent de orientarea îmbrãþiºatã, elevii ºi studenþii
români s-au remarcat întotdeauna prin nivelul înalt de
cunoaºtere a cel puþin douã, dacã nu chiar trei limbi strãine:
franceza, engleza ºi germana.
De acelaºi calificativ de excelenþã s-a bucurat ºi
comunitatea profesoralã din domeniu. Dacã ar fi sã ne
referim doar la ºcoala englezã fondatã ºi dezvoltatã pe tãrâm
românesc, s-ar cuveni sã pomenim cu adâncã veneraþie nume
ca Ana Cartianu, Dragoº Protopopescu, Leon Leviþchi, Dan
Duþescu, Ioan Aurel Preda, Dumitru Chiþoran, Andrei
Bantaº, Virgil ªtefãnescu-Drãgãneºti, Andreea
Gheorghiþoiu, Edith Iarovici, Liliana Pamfil ºi mulþi alþii.
Acestora li se adaugã zeci ºi zeci de generaþii de angliºti de
marcã, formaþi conform rigorilor clasice impuse de înaintaºii

Maybach-ului lui nea Gigi Becali, de limba
veselã a lui super, beton, marfã ºi alte
metafore, m-ar putea interpela mirat: Cine-i,
bre, Grigore Vieru ãsta?
Dreptul lui, durerea mea! Aº începe sã-i
rãspund cu niºte versuri despre mamã:
Uºoarã, maicã, uºoarã/ C-ai putea sã
mergi cãlcând/ Pe seminþele ce zboarã/
Între ceruri ºi pãmânt/ În priviri c-un fel
de teamã/ Fericitã totuºi eºti / Iarba ºtie
cum te cheamã/ Steaua ºtie ce gândeºti.

Transilvaniei de Nord, de asemenea ruptã
din trupul þãrii prin tot atât de odiosul
Dictat de la Viena. Toþi ostaºii români
cãzuþi fie pe frontul de rãsãrit, fie pe cel
de apus ºi-au fãcut în egalã mãsurã datoria
faþã de Þarã ºi lor, tuturor, li se cuvine
înalta cinstire.
Dupã care a început prezentarea
comunicãrilor ºtiinþifice, deopotrivã
caracterizate prin amplitudine tematicã ºi

Ca sã nu-l sperii ºi sã nu-l strivesc pe
tânãrul meu prieten aº adãuga apoi câteva
versuri despre iubire: - Vreau sã te vãd,
femeie/ Sau vino sã mã vezi/ Mi-e dor de
iarba crudã/ A ochilor tãi verzi/ De-a tale
negre gene/ Ce tremurã uºor/ Ca aburul de
ploaie/ Deasupra codrilor/ - Vreau sã te
vãd, bãrbate/ Sau vino sã mã vezi/ E timpul
coasei, iatã/ În ochii mei cei verzi/ Coseºte,

înaintea, în timpul ºi dupã rãzboi), s-a
vorbit despre Speranþe, împliniri ºi
deziluzii româneºti în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial (prof. univ. dr.
Alesandru Duþu), Serviciile secrete ale
armatei române pe frontul de est (dr. Pavel
Moraru, Republica Moldova), Principalii
factori care au contribuit la victoria
coaliþiei Naþiunilor Unite în al doilea
rãzboi mondial (prof. univ. dr. Constantin
Olteanu), Probleme româneºti în
dezbaterile Conferinþei de pace de la Paris
(prof. univ. dr. ªtefan Lache), România ºi

Simpozionul ºtiinþific

60 DE ANI
DE LA VICTORIA
NAÞIUNILOR UNITE
ÎN AL DOILEA RÃZBOI MONDIAL
informaþie ºtiinþificã adesea ineditã, printro atentã analizã a situaþiei interne a
României din succesive etape, dar ºi a celei
internaþionale. Au fost, de asemenea, aduse
în discuþie ºi unele erori de strategie
politicã din partea coaliþiei Naþiunilor
Unite, ca ºi replicile, deschise sau mai
voalate, ce li s-au dat, pe baza principiilor
de drept internaþional, din partea statelor
mici ºi mijlocii, invitate, de pe poziþii mai
puþin democratice, de cãtre Marile Puteri
la Conferinþa de Pace de la Paris (1946).
Din aceastã perspectivã, strãbãtutã de
multe contradicþii (unele nici pânã azi
recunoscute de cei ce le-au generat

Uniunea Europeanã: de la izolare la
integrare (prof. univ. dr. Ioan Scurtu).
Interesantele dezbateri care au urmat
au adus completãri de ansamblu ºi de
amãnunt problemelor, au demonstrat
cunoaºterea la zi a lucrãrilor istorice
elaborate, pe tema celui de-al doilea rãzboi
mondial, la nivel european ºi
extraeuropean ºi, cu deosebire, au
confirmat, în rândul istoricilor români, un
curent de opinie omogen, riguros
fundamentat, modern, dar, din pãcate, prea
puþin manifestat în afara României, unde
prin critica Tratatului de la Trianon, de
dupã primul rãzboi mondial, ºi a Tratatului

în care vrem sã ne constituim în modele pentru generaþiile
cãrora le predãm limbile ºi literaturile strãine, noi încercãm
sã imprimãm aceste gesturi minimale ºi studenþilor noºtri,
chiar dacã unora asemenea practici li se par poate desuete
sau consumatoare de timp.
Reluând firul scurtei istorii a facultãþii noastre în lumina
celor de mai sus, nu trebuie sã uitãm nici o clipã cã instituþia
aceasta a beneficiat de iniþiativa ºi permanenta contribuþie
a douã fondatoare de aceeaºi talie ca ºi angliºtii predecesori
nouã, personalitãþi aparþinând aceleiaºi generaþii de aur ºi
reprezentând de aceastã datã ºcoala academicã francezã din
România: mult regretatele profesoare Angela Ion ºi Teodora
Cristea. Domniile lor au alcãtuit o echipã extrem de coerentã,
în care o literatã de mare rafinament, specialistã în romanul
clasic francez se completa fericit cu perspectiva lingvistei
de elitã, la rândul sãu o mare teoreticianã în domenii de
stringentã modernitate ca pragmatica, semantica sau
traductologia. Iatã cum, chiar de la începuturi, prin impulsul
dat de cãtre cele douã fondatoare, facultatea noastrã a
îngemãnat ambele direcþii: tradiþia ºi modernitatea.

Tradiþie ºi modernitate
în predarea limbilor strãine
la Universitatea Spiru Haret
Conf. univ. dr. Domnica ªERBAN
Decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
mai sus menþionaþi, dar dovedind de-a lungul anilor ºi o
mare deschidere la nou. În facultatea noastrã predau
aproximativ zece cadre didactice aparþinând generaþiei de
angliºti seniori, printre care se numãrã subsemnata,
precum ºi conf. univ. dr. Ruxandra Teodorescu, ºefa catedrei
de limbi germanice, slave ºi orientale, sau conf. univ. Florica
Bãncilã, cu toþii credincioºi discipoli ai profesorilor amintiþi.
Deliberat sau nu, acest detaºament de urmaºi continuã linia
centralã de seriozitate ºi profunzime a studiului filologic,
linie imprimatã de profesorii lor. Chiar dacã, de pildã, unii
dintre noi, mai atraºi de tehnicile noi, inclusiv de cele IT,
ºi-au încorporat cele mai importante opere lexicografice 
enciclopedii ºi dicþionare, în calculatoarele proprii, în vreme
ce alþii continuã sã le consulte în variantele lor de tomuri
voluminoase, nota generalã este recursul permanent la surse,
verificarea fiecãrui detaliu de pronunþie sau folosire
contextualã a unui cuvânt, ca sã menþionez doar gesturile
minimale pe care le facem de câteva ori pe zi. ªi, în mãsura

Am avut fericitul privilegiu de a intra în aceastã echipã în
urmã cu peste opt ani, într-un moment în care se pregãteau
documentele necesare acreditãrii. Atunci m-am confruntat cu
întreaga realitate a instituþiei în stare incipientã, o realitate destul
de variatã ºi coloratã, unde, alãturi de remarcabile realizãri
înregistrate într-un termen incredibil de scurt, puteai lesne observa
unele zone lacunare, dezechilibre, colective sau discipline
deficitare, ezitãri decizionale, într-un cuvânt toate relele care
coexistã cu binele care prinde contur într-o etapã de început.
Dificultãþile creãrii unei facultãþi cu dublã specializare
în douã limbi ºi literaturi strãine derivã chiar din formula
combinatorie pe care o aleg fondatorii. Dupã cum se ºtie,
cele douã limbi ºi literaturi ai cãror specialiºti au fost elogiaþi
mai sus  engleza ºi franceza, au primit statutul de
specializare A, ele fiind combinate cu câte o limbã B,
selectatã dintr-o serie bine gânditã de limbi germanice,
romanice, slave ºi orientale, incluzând germana, spaniola,
italiana, rusa, japoneza ºi araba. Am fost ºi suntem ajutaþi

hai  ca iarba/ Cu rouã ºi ca stea/ Mai deasã
ºi mai verde/ Sã creascã-n urma ta.
Abia pe urmã i-aº spune cã poetul
acesta, omul acesta firav, cu o frunte imensã
ºi doi ochi scãpãrãtori, cu privire de sfânt
coborât de pe pereþii Mânãstirii Cãpriana e
unul dintre cei mai mari luptãtori pentru
romanitatea Basarabiei iar poemele lui au
devenit cântece de luptã: Reaprindeþi
candela-n cãscioarã/ Lângã busuiocul cel
mereu / Degerat la mâini ºi la picioare/
Se întoarce-acasã Dumnezeu.
Pe versurile lui Vieru au cântat cei doi
tineri frumoºi ca niºte îngeri, Doina ºi Ion
Aldea Teodorovici, cei morþi înainte de
timp într-o clipã tragicã ºi oarbã.
Dupã toate acestea, l-aº ruga pe
prietenul meu tânãr, pe prietenii mei tineri,
sã caute cãrþile ºi sufletul poetului. Va fi o
cãutare cu bucurii ºi cu zidirea unui stâlp
de sprijin lângã care poþi primi viaþa mai
întreg ºi mai împãcat. Modelele trec, chiar
ºi mizeriile tranziþiei vor fi uitate.
Arta, frumuseþea încrustatã în cuvintele
unei limbi care te-a învãþat sã iubeºti, sã te
rogi, sã-þi plângi morþii ºi sã-þi alinþi fiii,
nu trec.
Lângã ele stau ºi bãrbaþii aceºtia pe care
i-a ales Poezia. ªi prietenul meu de la
Pererita, de lângã Prut ºi un alt prieten din
dunga Bugeacului, Nicolae Dabija, pe care
o sã-l chem sã vã vorbeascã data viitoare.

de pace de la Paris (1946) continuã
atacurile împotriva unitãþii teritoriale
româneºti, atacuri în totalã contradicþie
inclusiv cu principiile care definesc
Uniunea Europeanã. Uniune Europeanã cu
care România a fost, de altfel, primul stat
din fostul Tratat de la Varºovia care a
stabilit legãturi multiple de colaborare,
inclusiv prin intermediul ONU, al Fondului
Monetar Internaþional, al Bãncii Mondiale,
al altor structuri ºi evenimente, între care
ºi vizita în România a unor mari
personalitãþi europene, precum Generalul
De Gaulle ºi mulþi alþii. Legãturi care  s-a
precizat în dezbaterile simpozionului  au
prefigurat eforturile actuale de integrare a
României în Uniunea Europeanã ºi explicã
larga adeziune de astãzi a românilor faþã
de acest obiectiv strategic. Din aceastã
perspectivã s-a subliniat, pe bunã dreptate,
necesitatea ca istoricii români sã elaboreze
reprezentative lucrãri de sintezã referitoare
la politica statului român din timpul ºi de
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.
Tocmai prin elaborarea unor asemenea
lucrãri de sintezã va reuºi istoriografia
româneascã, în calitatea ei de mesager al
naþiunii, al statului, al intereselor noastre
fundamentale, sã demonstreze întregii lumi
cã ºi Europa are nevoie de România, nu
numai România are nevoie de Europa.
Odatã declanºat un asemenea amplu efort
de creaþie istoriograficã, ºi dezbaterile
ºtiinþifice, de genul simpozionului recent,
îºi vor lãrgi, firesc, baza informativã ºi,
totodatã, vor putea aspira mai mult la
elevaþia filosofiei istoriei. Ca prim pas în
favoarea acestui efort ar putea fi ºi
publicarea comunicãrilor simpozionului
ºtiinþific într-un volum din binecunoscutele
Anale ale Universitãþii Spiru Haret.
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substanþial în aceastã direcþie, a demarãrii ºi consolidãrii
secþiilor ce aparþin limbilor cu statut B de mari personalitãþi
din domeniile respective, precum prof. univ. dr. Nadia
Anghelescu sau prof. univ. dr. George Guþu, care au pus bazele
unor colective competente, alãturi de colegi cu un prestigiu
bine stabilit din Universitatea Spiru Haret, printre care cadre
didactice de prim rang din domeniul hispanisticii ca prof.
univ. dr. Elena Bãlan, al italienisticii  prof. univ. dr. Rodica
Locusteanu sau al slavisticii  conf. univ. dr. Feodor Chirilã.
Problema greu de rezolvat în privinþa limbilor B a fost
dintotdeauna cea a decalajului de nivel iniþial al pregãtirii
studenþilor. Cu excepþia secþiei de germanã ºi rusã, cei care
dau admitere la celelalte limbi cu statut B sunt începãtori,
ceea ce presupune strategii didactice cu totul diferite de cele
adoptate pentru perfecþionarea, de fapt, a studenþilor de la
specializarea A. De aceea, în planul de învãþãmânt pe care
l-am conceput acum aproximativ cinci ani ºi care intrã în
lichidare începând cu octombrie a.c., noi am acordat un
cuantum suplimentar de ore specializãrii B în anii I ºi IV, la
discipline ca limba contemporanã ºi cursul practic. Între
timp, pentru toate specializãrile au fost elaborate materiale
didactice proprii, adecvate nivelului ºi centrate pe student.
În încercarea noastrã neobositã de a gãsi soluþii ºi formule
care sã rezolve o serie de alte probleme, cum ar fi, de pildã,
raportul dintre teoretic ºi aplicativ, oferta de cursuri
opþionale, practica de specialitate º.a.m.d., ne-am îndreptat
adesea privirea ºi spre facultãþile de stat care au acelaºi profil
sau unul asemãnãtor. Nu am avut nici un fel de reþineri în a
cultiva dialogul cu Facultãþile de litere sau de limbi ºi
literaturi strãine din centre ca Bucureºti, Cluj-Napoca,
Timiºoara, Iaºi, Sibiu, Galaþi ºi altele. Dimpotrivã, ori de
câte ori i-am avut ca oaspeþi sau i-am vizitat pe colegii noºtri
de la stat, cu prilejul conferinþelor ºi simpozioanelor, al
susþinerii unor doctorate ºi al altor acþiuni academice, neam folosit de prilejul respectiv pentru a dezbate chestiuni
legate de prezent ºi mai ales de viitor. Este un important
semn de normalitate. Acest dialog inter-universitar din
contextul uneia ºi aceleiaºi þãri nu poate fi decât benefic
pentru destinul diferitelor ºtiinþe sau discipline implicate.
În fine, tot ceea ce facem ºi vom face vizeazã un singur
beneficiar: studentul, partenerul nostru direct, pe care dorim
sã-l formãm ca viitor specialist. Mã rezum în textul de faþã
la aceastã aserþiune pe care o fac în final, last but not least,
cum spune englezul, tocmai pentru a-i da întreaga greutate.
Acest beneficiar meritã o analizã aparte, înscrisã în propriile
ei coordonate, analizã-dezbatere pe care fãgãduiesc sã o
realizez cât de curând în paginile Opiniei naþionale. Pentru
moment, mesajul meu cãtre acest beneficiar colectiv este
exact cel anunþat ºi întãrit, sau pe alocuri ilustrat, mai sus: o
garanþie sigurã pentru soliditatea ºi calitatea pregãtirii acestui
viitor specialist în domeniul filologiei limbilor strãine este
preluarea ºi valorificarea tradiþiei domeniului, ºi, în paralel,
adecvarea la tot ce este nou ºi relevant pentru contextul în
care acest specialist îºi va desfãºura activitatea, fie cã acest
context este o pãrticicã din România, fie cã el este plasat
undeva, în alt colþ de lume.

6 iunie 2005

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ 420

Sesiunile ºtiinþifice 
argumente ale activitãþii de calitate în Universitatea Spiru Haret

Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism

Pledoaria pentru corelarea fireascã
între didactica universitarã ºi cercetarea
ºtiinþificã de anvergurã pleacã de la o
constatare precisã. Anume cã cercetarea
substanþializeazã învãþãmântul, îi conferã
un mai accentuat caracter de sistem ºi,
totodatã, îl deschide spre viaþã, inclusiv
spre capacitatea de anticipaþie ºi, cu
deosebire, spre individualitatea, în
necontenitã cãutare de sine, a studentului.
Argumentele aduse aici sunt incontestabile. Cum tot atât de incontestabile sunt
ºi cele care atestã faptul cã esenþa însãºi a
învãþãmântului superior, în ipostaza ei de
cadru formativ general sau de spirit
interogativ incitant, îi conferã cercetãrii
ºtiinþifice o anume sensibilitate logicã, o
claritate care-i amplificã accesibilitatea ºi
o introduce în preocuparea cotidianã a
tineretului. Aceste componente corelative
au ieºit pregnant în evidenþã la recenta
sesiune de comunicãri ºtiinþifice a cadrelor
didactice de la Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism. A fost o manifestare ºtiinþificouniversitarã de referinþã. Ar fi meritat sã
fie cuprinsã într-o casetã video care sã
poatã fi proiectatã, în faþa studenþilor ºi nu
numai, ca model, ca reper al unei dezbateri
de înaltã þinutã universitarã. Desigur, o
bunã parte a ideilor expuse aici vor putea
fi cunoscute, analizate, cercetând viitorul
volum, cu acest profil, al Analelor
Universitãþii Spiru Haret, în care se
preconizeazã tipãrirea celor 19 comunicãri
incluse în program. Dar spiritul
dezbaterilor pe marginea acestor
comunicãri, acel fond complementar,
contestatar sau, spre final, de comuniune
ideologicã sau de simplã, dar cu atât mai
vibrantã solidaritate moralã, întreg acest
nucleu valoric n-are cum sã se regãseascã
într-un volum strict consemnativ de Anale.
În lipsa acestei probe video, încerc sã
extrag, din bogatele însemnãri fãcute la faþa
locului, structura de idei ºi de semnificaþii a
acestei dezbateri de înaltã þinutã universitarã.
Amintesc, mai întâi, cã respectiva sesiune
ºtiinþificã a fost organizatã pe douã secþiuni:
Antropologie ºi filosofie contemporanã ºi
Epistemologie ºi logicã. Asocierea s-a dovedit
a fi de bun augur. Epistemologia, ca teorie a
cunoaºterii, ºi logica, în calitatea ei de ºtiinþã
a demonstraþiei, au configurat, cu un surplus
de rigoare, orizontul ideilor filosofice ºi, în
ultimã analizã, esenþa ºi perspectivele omului,
amplu prezentate în comunicãri ºi intens

confruntate în dezbaterile ce le-au urmat. A
rezultat un veritabil proces al ideilor din
perspectiva gândirii moderne. Un spectacol
al inteligenþei în confruntarea ei cu sine, cu
nevoia de autodepãºire; acea confruntare de
esenþã premonitorie, ca izvor al puterii de
anticipaþie la care aspirã, în genere,
raþionamentul filosofic.
Expuse ºi receptate din aceastã
perspectivã, comunicãri precum Ultimele
exegeze cu privire la filosofia româneascã
(prof. univ. dr. Gheorghe Al. Cazan),
Omul  temei al comunicãrii interculturale
(prof. univ. dr. Ioan N. Roºca), Relaþia
ºtiinþã, filosofie, religie (prof. univ. dr. Ion
Tudosescu) au efectuat, în cuprinsul unor
probleme de stringentã actualitate, o
analizã cuprinzãtoare, esenþialã, cu un
accentuat caracter critic. O analizã care,
confruntatã ºi completatã cu intervenþiile,
în dezbateri, din partea acad. Alexandru
Boboc, prof. univ. dr. Cornel Popa, prof.
univ. dr. Acsinte Dobre, lector univ. dr.
Aurel Cazacu, a dobândit ºi un caracter
didactic prin concluziile privitoare inclusiv
la metodologia predãrii disciplinelor
universitare ºi a cercetãrii individuale
studenþeºti. S-a adeverit astfel cã o sesiune
de comunicãri ºtiinþifice, fie ea a cadrelor
didactice sau a studenþilor, poate dobândi
calitatea unui laborator de creaþie
universitarã, cu valenþe multiple, de la
iniþierea în dramaticul proces al
cunoaºterii, inclusiv al cunoaºterii de sine,
pânã la receptarea avertismentelor pe care
viaþa, conºtiinþa, istoria ni le oferã sub
nobleþea tragicã a unui memento.
Pregnantã, convingãtoare prin ea însãºi
ni s-a pãrut a fi ºi substanþa eticã ºi axiologicã
a acestei sesiuni ºtiinþifice. Multe dintre
comunicãrile prezentate ºi dezbaterile ce leau urmat au avut în vedere inclusiv
agresiunile unor indivizi din actuala viaþã
publicã româneascã, aºa-ziºi antropologi,
politologi, viitorologi , lipsiþi de operã
viabilã, dar care maculeazã sistematic
valorile spirituale româneºti, le neagã
existenþa, fireºte, dintr-o perspectivã falsã,
dar nu lipsitã de tendinþa de a se lustrui pe ei
înºiºi ºi pe cei din clica lor. Singura consolare,
dacã poate fi vorba aici de aºa ceva, este cã
asemenea tendinþe sunt pe cât de vechi, pe
atât de învechite. Semnificaþia eticã a acestei
sesiuni ºtiinþifice reiese ºi din faptul cã
tendinþe asemenea celei semnalate mai sus
n-au fost etichetate pe mãsura lor, ci reduse

Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport
Debutul sesiunii anuale de comunicãri
ºtiinþifice a fost rezervat specializãrii
Kinetoterapie, lucrãrile acestei secþiuni
beneficiind de ambianþa oferitã de Centrul
de Recuperare Complexã pentru Copii cu
Dizabilitãþi Sf. Ecaterina  o expoziþie
de carte ºi materiale didactice, postere
tematice, precum ºi o expoziþie de
aparaturã ºi echipamente specifice,
prezentate de prestigioase firme. Locul ales
pentru o asemenea manifestare ºtiinþificã
n-a fost deloc întâmplãtor. Aici studenþii
de la aceastã specializare efectueazã, sub
îndrumarea dascãlilor lor, orele de practicã,
familiarizându-se cu tehnicile moderne de
recuperare, tratamentele kinetice cele mai
eficiente, având ºansa sã urmãreascã pe viu
cum se aplicã, sã-ºi întregeascã
cunoºtinþele teoretice cu cele de ordin
practic, dobândind abilitãþile atât de
necesare în formarea carierei de
kinetoterapeuþi. De fapt, se urmãreºte mult
mai mult, dupã cum mãrturisea conf. univ.
dr. Elena-Luminiþa Sidenco, moderator
al prezentãrii ºi dezbaterii celor 24 de
comunicãri ºtiinþifice, ºi anume, sã se
transforme acest spaþiu într-un autentic
centru-pilot de cercetare ºtiinþificã ºi
metodologicã, deci nu numai de efectuare
a orelor de practicã.
Aºadar, faþã în faþã, cadre didactice,
studenþi ºi masteri, specialiºti în
kinetoterapie din facultate, dar ºi de la
Agenþia Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi

Sport, medici ºi-au asociat eforturile fie
pentru a transmite ºi pune în valoare
noutãþile de ultimã orã din domeniu, fie
pentru a elabora concluzii ºi soluþii regãsite
în comunicãrile vizând cãi de optimizare
a tratamentului kinetic prin aplicarea
tehnicilor neconvenþionale, susþinutã de
asist. univ. Mircea Bratu de la Agenþia
Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport, în
studiul exerciþiului fizic în cadrul
practicilor orientale, realizat de asist. univ.
Liviu Timbuº de la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport sau în metode de tratament
în nevralgia de trigemen, autori lector univ.
drd. Carmen Buºneag ºi lector univ. drd.
Rãzvan Buºneag de la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, fie pentru a face
o amplã retrospectivã asupra kinetoterapiei
în antichitatea greco-romanã, realizatã cu
competenþã de prof. univ. dr. Nicolae
Postolache, secretar ºtiinþific al Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport.
În acest context, spiritul de echipã a
dobândit noi valenþe, manifestându-se
chiar din momentul stabilirii temelor
viitoarelor lucrãri ºtiinþifice, efectuãrii
cercetãrii, elaborãrii lor, colaborarea
fãcându-se pe întreg acest parcurs, în
beneficiul aprofundãrii, al calitãþii, aºa
cum s-a realizat în abordarea comunicãrii
Kinetoterapia asistatã informaþional în
sindromul kipper, la care au participat
specialistul în medicinã fizicã ºi recuperare
dr. Liana Lucia Mareº, inginerul

la absurd prin simpla lor raportare la valorile
autentice, eterne ale filosofiei europene ºi a
componentei ei româneºti. Din aceastã
perspectivã, a fost remarcabilã riposta
conþinutã în dezbaterile prilejuite de
comunicãri precum Problematica valorii în
gândirea lui Platon (prof. univ. dr. Marin
Aiftincã), Preocuparea de sine la M.
Foucault (lector univ. drd. Loredana Boºca),
Problematica infinitului la Platon (în
Philebos)(prep. univ. Silviu ªerban),
Certitudine sensibilã ºi cunoaºtere absolutã
la Hegel (lector univ. drd. Dragoº Popescu),
Fiinþã ºi nefiinþã în Fiinþa ºi neantul de
J.P. Sartre (lector univ. drd. Sergiu Bãlan).
ªi cum întreaga sesiune de comunicãri
ºtiinþifice s-a situat pe o linie de strictã
determinare în mersul ideilor, tocmai o
asemenea perspectivã a creat posibilitatea
evidenþierii unor prioritãþi filosofice româneºti.
Comunicãri precum Conceptul de relaþie la
Mircea Florian (lector univ. drd. Ilie Pintea)
ºi cu deosebire Tradiþie ºi originalitate în logica
lui Ion Petrovici (lector univ. dr. Aurel Cazacu),
dar ºi unele referiri din Consideraþii
antropologice asupra imaginarului omului
contemporan (lector univ. dr. Corina Matei)
au demonstrat cã gândirea filosoficã
româneascã, prin însãºi vocaþia ei de sintezã, a
anticipat unele valori din gândirea europeanã
sau le-a extins orizontul de manifestare. Ca ºi
în cazul altor culturi, scãpãrãri protocronice
existã ºi în filosofia româneascã ºi tocmai o
asemenea realitate invitã astãzi la cunoaºtere
ºi comunicare multiculturalã în spaþiul
european.
De altminteri, comunicarea interumanã
cu semnificaþiile ºi exigenþele ei
contemporane (o bunã parte dintre acestea
fiind de naturã logicã) a constituit fondul

de raportare al multor idei. Idei de
referinþã, lansate sau relansate de
comunicãri precum Raþionalitate,
interpretare ºi relativism în dinamica
ºtiinþei ºi în comunicarea interumanã
(prof. univ. dr. Acsinte Dobre), Logica
asertãrii cu agenþi ºi depoziþiile martorilor
(prof. univ. dr. Cornel Popa), Relaþia de
consecinþã logicã ºi argumentul
ameninþãrii (lector univ. drd. Gabriel
Iliescu), Problema comunicãrii în sistemul
filosofic leibnizian (asist. univ. drd. Delia
ªerbescu). De altminteri, problemele
comunicãrii interumane beneficiazã aici de
o lungã ºi substanþialã dezbatere, graþie
profilului acestei facultãþi ºi prestigiului ei
profesoral, cultivat inclusiv de o pleiadã a
tinerilor talentaþi. Studiile elaborate aici
de-a lungul anilor fac parte din fondul
comun al cercetãrii universitare româneºti.
ªi cum caracterul lor interdisciplinar
este o realitate de duratã, un asemenea
atribut nu putea lipsi din tematica recentei
sesiuni care a supus analizei probleme
þinând inclusiv de dreptul internaþional ºi
de lingvistica matematicã. Comunicãri
precum Etica în relaþiile politice
internaþionale (lector univ. drd. Nicolae
Mardari) ºi Încercare de definire precisã
a tezei incomensurabilitãþii lingvistice
(asist. univ. drd. Dragoº Bâgu), asemenea
celor deja amintite, au inclusiv valoarea
unor argumente în favoarea organizãrii de
sesiuni ºtiinþifice cu participarea mai
multor facultãþi. Universitatea Spiru Haret
are la activul ei reuºite remarcabile în acest
sens, care se cer a fi continuate.

Vladimir Schoor, kinetoterapeutul
Daniela Schoor, sau în cea vizând Terapia
funcþionalã a reumatismelor inflamatorii
cronice. Programe de recuperare, autori
lector univ. dr. Toma Petrescu de la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi
master în kinetoterapie Leontina
Petrescu.
Aceeaºi ambianþã elevatã a caracterizat
ºi lucrãrile sesiunii anuale de comunicãri
ºtiinþifice a cadrelor didactice de la
specializarea Educaþie fizicã ºi sport,
reunite în sala 24 a Palatului Sporturilor ºi
Culturii, desfãºurate sub genericul Educaþia
fizicã ºi sportul în România de mâine  þarã
aflatã în curs de integrare în UE. Moderatori
ai dezbaterilor din sesiune au fost prof. univ.
dr. Septimiu Todea, decanul facultãþii, prof.
univ. dr. Nicolae Postolache, secretarul
ºtiinþific al facultãþii ºi conf. univ. Elena
Mureºan, ºef de catedrã.
Rigoarea ºtiinþificã, cultul pentru a se
înscrie cu contribuþii proprii la cercetarea
din multiple perspective a fenomenului
educaþie fizicã ºi sport au dominat
sesiunea, dobândind exprimãri dintre cele
mai diferite. Argumente în acest sens au
oferit, în general, cele 50 de comunicãri
ºtiinþifice prezentate fie cu ajutorul
retroproiectorului pe un vast ecran, fie în
faþa unor edificatoare postere,
remarcându-se în special cele susþinute
de prof. univ. dr. Anton Muraru,
directorul ªcolii de antrenori, privind
Activitãþile sportive  mediu propice
pentru o culturã generalã ºi ºtiinþificã în
UE, care a pus în evidenþã metodologia
formãrii antrenorilor în UE, cãi de
adaptare ºi implicaþiile asupra
programelor didactice de formare a
specialiºtilor în acest domeniu, de conf.

univ. dr. Florentina Popescu, de la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport 
Contribuþii la îmbunãtãþirea programelor
de pregãtire a jucãtorilor de baschet,
elaboratã în urma unui interesant
experiment realizat pe baza a 21 de teste
de psihomotricitate, care au relevat
importanþa gândirii tactice în acest proces,
precum ºi cea prezentatã de masterul
Silviu Smeianu, absolvent al facultãþii,
care s-a referit la Politici antidoping pe
plan internaþional.
Nota definitorie a lucrãrilor sesiunii a
constituit-o abordarea interdisciplinarã a
temelor propuse pentru cercetare,
elementele intercomunicative fiind o
dovadã a faptului cã perioada studiului
tematic a fost depãºitã. Pentru a se putea
ajunge la cele mai eficiente metode de
corelare a parametrilor efortului cu
învãþarea ºi perfecþionarea elementelor
tehnice în gimnastica artisticã femininã ºiau reunit eforturile lector univ. dr. Vladimir
Potop, de la Universitatea Ecologicã 
Bucureºti, conf. univ. dr. Georgeta Nenciu,
de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
ºi specialista Mariana Câmpeanu, de la
Clubul Dinamo  Bucureºti, realizând un
studiu de caz, modelul experimental, eleva
Laura Vasile, ajungând sã fie promovatã în
lotul naþional.
Sunt toate acestea câteva din dovezile
care atestã cã activitatea de cercetare
ºtiinþificã nu reprezintã un scop în sine, cã
ea însãºi constituie o competiþie a spiritului
creator, cu contribuþii valoroase la
impulsionarea procesului de trecere de la
standardele minimale la criterii de
performanþã.

Noi apariþii
la Editura Fundaþiei
România de Mâine

Loredana Boºca
Filosofie medievalã

Mircea Itu
Filosofia ºi istoria religiilor

Carmen Furtunã
Sociologie generalã

Ion Dodu Bãlan, Luiza Marinescu
Istoria literaturii române de la
începuturi la epoca marilor clasici

Luminiþa ªerbulescu, Angela Elisei
Merceologia mãrfurilor alimentare ºi
expertiza merceologicã

Radu Stancu, Doinel Dinuicã,
Mãdãlina Stancu
Elemente de drept civil ºi comercial

Aurelian Virgil Bãluþã
Contabilitate de gestiune.
Noþiuni fundamentale

Vasile Glãvan
Geografia turismului

Mariana-Elena Balu
Analiza economico-financiarã

Olia-Maria Corsiuc
Drept comercial român

Mihai IORDÃNESCU

Adela DEAC
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Televiziunea România de Mâine

De luni pânã vineri,
zilnic, la orele 10

Post naþional universitar ºi cultural

Consultaþii
pentru
studenþi

Amfiteatrul studio
din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
str. Ion Ghica nr. 13
Telefoane: 314 00 75; 314 00 76.

ªoseaua Berceni nr. 24
Telefoane: 334 44 19; 334 62 05;
334 47 23; 334 47 99.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
6 iunie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30

Teleshopping
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Sãptãmâna externã (r)
Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul II
Facultãþile de Limbi ºi Literaturi Strãine ºi
Limba ºi Literatura Românã. Emisiune în direct
moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
1. Literatura românã contemporanã  prof. univ. dr.
Mihai Ungheanu; 2. Limba francezã contemporanã
 lector univ. dr. Tamara Ceban; 3. Istoria literaturii
engleze  lector univ. dr. Oana Godeanu
12:00
12:30
13:00
14:00
14:08
15:00
16:00

16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:15
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00

INFO UNIVERSITAR
Emigrant în România. Emisiune de Mihaela Anastase (r)
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
ªtiri tvRM
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
Profil spiritual: Dan Iordãchescu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
Poveste de la arlechin: Teatrul Ion Creangã cu spectacolul
Harap Alb, regia Cornel Todea. Emisiune de
Gabriela Bãnãrescu
Teleshopping
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive: Bolile de stomac.
Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
Actualitãþi
Jurnal economic
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. Economie. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Presa pe diagonalã
Religia începutului de mileniu: Invitaþi Mircea Itu, Iacob Coman
Emisiune de Carmen Fulger
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Poveste de la arlechin(r)
Cu pile fãrã pile (r)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Profil spiritual (r)
Consultaþii (r)

MARÞI
7 iunie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul II
Facultatea de Muzicã. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: 1. Istoria muzicii
universale  conf. univ. dr. Miahela Marinescu;
2. Dirijat  lector univ. dr. Ovidiu Drãgan;
3. Etnomuzicologie  lector univ. dr. Otilia Pop-Miculi
12:00
12:30
14:00
14:08
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:15
20:00

21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:30
03:00
04:10

INFO UNIVERSITAR
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
ªtiri tvRM
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
Amfitrion Corina: Invitatã Sorina Dan
Emisiune de Corina Chiriac
Amintiri de la filmare: Invitat Dorel Dorian  scenarist
ºi dramaturg. Emisiune de Ion Bucheru
Teleshopping
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
Actualitãþi
Jurnal economic
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Economia de mâine: Munca în strãinãtate  o mare
performanþã a românilor. Invitaþi Ionel Paler  deputat PNL,
Roxana Prodan  preºedinte ACORD. Emisiune
de Nicolae Mardari
Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Presa pe diagonalã
Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Îþi mai aduci aminte doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Amfitrion Corina (r)
Actualitãþi (r)
Litera ºi spiritul legii (r)
Consultaþii (r)

MIERCURI
8 iunie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul II ºi III
Facultatea de Limba ºi Literatura românã
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader.
Disciplinele: 1. Istoria limbii române  prof. univ. dr.
Grigore Brâncuº; 2. Istoria literaturii române
 conf. univ. dr. Ghiþã Florea; 3. Literaturã comparatã
 conf. univ. dr. Mihail Diaconescu
12:00
12:30
14:00
14:08
15:00

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15
20:00
21:00

22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:30
03:00
03:30
04:00

INFO UNIVERSITAR
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
ªtiri tvRM
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
Eva. Talk-show cu ºi despre femei: Educaþia copilului,
mãsura în care se face aceasta: violent sau cu blândeþe.
Invitatã Maria ªerban - psiholog. Emisiune de
Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Teleshopping
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Civilizaþia strãzii  Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
Emigrant în România: prof. Arriegada (Chile).
Emisiune de Mihaela Anastase
Actualitãþi
Jurnal economic
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. România în lume: Asumarea rãspunderii
Guvernului pe douã pachete legislative: legile proprietãþii
ºi reforma în justiþie. Invitaþi Sergiu Andon  deputat PC,
Gheorghe Gabor  deputat PNL. Emisiune de Nicolae Mardari
Presa pe diagonalã
Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea romilor
din România. Emisiune de Nicolae Mareº
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Univers clasic: Concertul orchestrei filarmonicii
Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, simfonia a V-a
Reforma de F.M. Bartholdy. Emisiune de Mihai Darie
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Civilizaþia strãzii (r)
Emigrant în România (r)
Consultaþii (r)

JOI
9 iunie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul III
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene. Emisiune în direct moderatã de Corneliu
Toader. Disciplinele: 1. Sociologia comunicãrii
 prof. univ. dr. Carmen Furtunã; 2. Programe de
finanþare comunitare  prof. univ. dr. Ion Condor;
3. Managementul proiectelor internaþionale
 prof. univ. dr. Daniela ªtefãnescu; 4. Integrarea
europeanã ºi euroatlanticã a României
 conf. univ. dr. Iulian Costache

12:00 INFO UNIVERSITAR
12:30 Mini Miss & Mini Mister România.
Emisiune de Gavrilã Inoan (r)
13:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
13:30 Pentru 1000 de euro! Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Vedete de ieri, de azi, de mâine.
Emisiune de Mihai Constantinescu (r)
15:00 Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea romilor din
România. Emisiune de Nicolae Mareº (r)
16:00 Întâlnire cu folclorul: Theodora Drãgoi, Bianca Vâlceanu,
Dan Ilinca. Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Teleshopping
17:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Lumea de mâine. Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

20:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
21:00 Academica. Starea culturii: Creaþia artisticã la ea acasã
în Universitatea Spiru Haret reprezentanþi ai Facultãþii
de Muzicã, de Teatru ºi Arhitecturã. Emisiune de
Marina Roman Boiangiu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Istorie recentã  Decembrie 1989. Invitat prof. univ. asociat
Alexandru Mihail Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Arta documentarului: Barcelona (r)
01:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
01:30 Forum IT (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. Starea culturii (r)
04:00 Consultaþii (r)

VINERI
10 iunie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul III
Facultatea Sociologie-Psihologie. Emisiune în
direct moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
1. Sociologia comunitãþilor rurale ºi urbane
 prof. univ. dr. Virgil Constantinescu; 2. Sociologia
religiilor  prof. univ. dr. Constantin Cuciuc;
3. Psihologia muncii  lector univ. dr. Ioana Omer

12:00 INFO UNIVERSITAR
12:30 Civilizaþia strãzii. Emisiune de Ciprian Vasilescu (r)
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Viaþã de student. Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
15:00 Istorie recentã  Decembrie 1989. Invitat prof. univ. asociat
Alexandru Mihail Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader (r)
16:00 Mereu în top: Invitatã Maria Stoian  preºedinte ANTREC.
Emisiune de Violeta Screciu
16:30 Teleshopping
17:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30 Vedete de ieri, de azi, de mâine: Andreea Gaica, Florentina
Ilie, Natalia Guberna. Emisiune de Mihai Constantinescu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
19:30 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. XIII (Franþa)
21:00 Academica. ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Marea performanþã în sport ºi în
cunoaºtere, douã repere ale aceluiaºi demers. Invitaþi
campioni ai sportului românesc alãturi de elevi cu cele
mai bune rezultate în licee ºi la Olimpiadele pe discipline
de învãþãmânt. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. XIII (Franþa) (r)
01:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
01:30 Mereu în top (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. ªtiinþã (r)
04:00 Consultaþii (r)

SÂMBÃTÃ
11 iunie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
316.97.85 ºi
316.97.86,
interioare:
122, 105
Fax:
316.97.93

7:00
7:30
8:30
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
17:00
17:45
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
22:00
23:30
00:00
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30

Presa pe diagonalã (r)
Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r)
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Bolile cãilor respiratorii.
Emisiune de prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
Viitorul în prezent. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Agricultura ºi alimentaþia: Ziua cãpºunului. Invitaþi:
dr. Gheorghe Coman  director ºtiinþific ICPP Mãrãcineni.
Emisiune de Constantin Pintilie
Pentru 1000 de euro! Emisiune de Cãtãlin Grosu
Întâlnire cu folclorul: Oana Bogdana Pop, Ionicã Radu,
Maria Cârjaliu. Emisiune de Theodora Popescu
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment cu Corina Chiriac
ºi Puiu Stoicescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Cu pile, fãrã pile  emisiune de divertisment cu:
Adrian Enache, Titus Andrei, Daniela Nane.
Realizator Carmen Fulger
Actualitãþi
Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Talente fãrã frontiere. Realizator Dumitru Cucu
Film artistic românesc: Steaua fãrã nume
Film artistic: O mie ºapte sute optzeciºiopt (Franþa)
Sãptãmâna internã
Film artistic românesc: Steaua fãrã nume (r)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Cu pile, fãrã pile  emisiune de divertisment (r)
Actualitãþi (r)
Viitorul în prezent (r)
Talente fãrã frontiere (r)
Mioriþa (r)

DUMINICÃ
12 iunie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
13:40
14:00
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

Teleshopping
Sportul în lume (r)
Sãptãmâna internã (r)
Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Mini Miss& Mini Mister România.
Emisiune de Gavrilã Inoan
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Planeta copiilor. Emisiune concurs.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
Sã stãm de vorbã: cu Gabriel Miroiu, Elena Meriºoreanu.
Emisiune de Bianca Vãcariu
Ora melomanului: Matei Bucur Mihãieºa, Eliza Puchianu
 pian. Emisiune de Dumitru Cucu
Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
Film documentar românesc: Retezat  primul parc
naþional (Sahia Film)
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Arta documentarului: New Orleans.
Realizator Daniel Paraschiv
Actualitãþi
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Cântecul ºi casa lui: Ilie Dârvãreanu, Ionela Prodan.
Emisiune de Ionela Prodan
De la oameni pentru oameni. Emisiune de George Nicolau
Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu
Documentare peruane: Memoria sufletului  Fabiola de
la Cuba (I)
Sãptãmâna externã
Prizã directã (r)
De la oameni pentru oameni (r)
Talente fãrã frontiere (r)
Actualitãþi (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Culise romantice (r)
Sã stãm de vorbã (r)
Preluare Deutsche Welle (r)
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În aceste edificii funcþioneazã

Facultãþile Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti

Bucureºti

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii (clãdire în proprietate)

Rectoratul Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Telefoane: 314.99.31; 314.99.32

În acest edificiu funcþioneazã urmãtoarele facultãþi acreditate: Facultatea de Drept, Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine; Facultatea de Limba ºi Literatura Românã; Facultatea de Matematicã ºi Informaticã;
Facultatea de Arhitecturã; Facultatea de Istorie ºi Relaþii Internaþionale; Facultatea de Teatru.

Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din B-dul Energeticienilor
nr. 9-11, în care funcþioneazã Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport (acreditatã)

Craiova

Sediul (în proprietate), str. Brazda lui Novac nr. 4,
în care funcþioneazã Facultatea de Management
Financiar-Contabil (acreditatã) ºi specializarea Drept
a Facultãþii de Drept din Bucureºti (acreditatã)

Câmpulung Muscel

Edificiul (în proprietate) al Facultãþii de Contabilitate
ºi Finanþe (acreditatã), str. Traian nr. 233

Cluj-Napoca

Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din B-dul Basarabia nr. 256, în care
funcþioneazã Facultatea de Sociologie ºi Psihologie (acreditatã)

Bucureºti
Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism (acreditatã)

Edificiul (în proprietate) situat în Splaiul Independenþei nr.313,
în care funcþioneazã urmãtoarele facultãþi acreditate: Facultatea
de Management Financiar-Contabil, Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Internaþionale

Bucureºti

Sediul Facultãþii de Medicinã Veterinarã (acreditatã),
strada Jandarmeriei nr. 2

Craiova

Un nou edificiu (în proprietate) la dispoziþia
facultãþii din Craiova, strada Vasile Conta nr. 4

Braºov

Edificiul (în proprietate) din str. Turnului nr. 5,
în care funcþioneazã urmãtoarele facultãþi
acreditate: Facultatea de Management,
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
ºi Facultatea de Psihologie-Pedagogie

Centrul din Cluj-Napoca al Universitãþii Spiru Haret pentru învãþãmântul
la distanþã. Clãdire în proprietate, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 74

Bucureºti

RâmnicuVâlcea

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

Constanþa

Edificiul (în proprietate) din B-dul General
Praporgescu nr. 22, în care funcþioneazã Facultatea
de Contabilitate ºi Finanþe (acreditatã), precum
ºi specializarea Drept a Facultãþii de Drept
din Bucureºti (acreditatã)

Constanþa

Edificiul (în proprietate) din str. Unirii nr. 32-34,
în care funcþioneazã Facultatea de Drept ºi Facultatea
de Management Financiar-Contabil (acreditate)

Blaj

Unul din cele douã noi edificii, ambele în proprietate,
destinate bunei desfãºurãri a procesului didactic

Blaj

Edificii (în proprietate), str. Tudor Vladimirescu nr. 80, în care funcþioneazã specializarea
Finanþe-bãnci a Facultãþii de Management Financiar-Contabil din Bucureºti (acreditatã)

