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Festivitatea consacratã deschiderii anului de învãþãmânt 20052006
la Universitatea Spiru Haret va avea loc luni, 3 octombrie a.c., ora 11,
în Aula Magna din edificiul situat în ªoseaua Berceni nr. 24.
Festivitatea va fi transmisã în direct de Televiziunea România de Mâine (tvRM)

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional
MONITORUL OFICIAL
AL ROMÂNIEI
173(XVII)  Nr. 766
Marþi, 23 august 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂRE

privind structurile instituþiilor de învãþãmânt superior
acreditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu
ºi a specializãrilor din domeniile studiilor universitare de licenþã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre:

Rectoratul Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13 (clãdire în proprietate),
Telefoane: 314.99.31; 314.99.32. Centrala telefonicã: 314.00.75; 314.00.76.

Art. 1.- Se aprobã structura instituþiilor de
învãþãmânt superior acreditate sau autorizate sã
funcþioneze provizoriu, pe facultãþi ºi departamente,
prevãzutã în anexa nr. 1.
Art. 2.- Se aprobã structura instituþiilor de
învãþãmânt superior autorizate sã funcþioneze
provizoriu ºi specializãrile acestora, prevãzutã în
anexa nr. 2.
Art. 3.- (1) Se aprobã structura specializãrilor din
domeniile studiilor universitare de licenþã,
prevãzutã în anexa nr. 3.
(2) Specializãrile sunt programe de studii care
concretizeazã oferta educaþionalã a instituþiilor de
învãþãmânt superior.
Art. 4.- Repartizarea specializãrilor acreditate sau
autorizate sã funcþioneze provizoriu pe facultãþi ºi

departamente se stabileºte, în baza autonomiei
universitare, de cãtre senatele universitãþilor.
Art. 5.- (1) Structurile ºi specializãrile prevãzute
în anexele nr. 1 ºi 2 funcþioneazã începând cu
anul universitar 2005-2006, pentru anul întâi de
studii.
(2) Specializãrile prevãzute în anexele nr. 1-3 la
Hotãrârea Guvernului nr. 410/2002 privind
structurile ºi specializãrile acreditate sau
autorizate sã funcþioneze provizoriu din instituþiile
de învãþãmânt superior, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, care nu se regãsesc în
anexa nr. 3 la prezenta hotãrâre, intrã în lichidare
începând cu anul universitar 2005/2006.
Art. 6.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Dumitru Miron,
secretar de stat

Bucureºti, 11 august 2005
Nr. 916.

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii

Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei
Gheorghe Barbu

Anexa nr. 1 (Extras)

STRUCTURA INSTITUÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÂNT
SUPERIOR ACREDITATE SAU AUTORIZATE
SÃ FUNCÞIONEZE PROVIZORIU
B. INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR PARTICULAR
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STRUCTURA
UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET -

instituþie de învãþãmânt superior acreditatã,
persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã
 ºi a specializãrilor din domeniile studiilor universitare de licenþã,
potrivit Hotãrârii Guvernului României nr. 916 din 11 august 2005
Paginile 2,4, 5 ºi 8

A D M I T E R E A 2005
Sesiunea de toamnã 1-30 septembrie
 organizare  desfãºurare  facilitãþi

 Centre ale Universitãþii Spiru Haret
pentru învãþãmântul la distanþã (ID)
 Informaþii utile: acte, taxe, înscrieri la sediile
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tuturor facultãþilor ºi la centrele I.D.
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STUDII DE MASTERAT

la Universitatea Spiru Haret
Pagina 5

 Centrul de Limbi Strãine
 Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic
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Spiru Haret  învãþãmânt universitar
la standarde europene
Sesiunea de toamnã 2005
a admiterii pentru anul I de studii
Sesiunea de toamnã a admiterii 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 desfãºoarã în perioada 130 septembrie.

În aceeaºi perioadã se fac înscrieri la cele 47 programe
de masterat.

Admiterea are loc la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile
facultãþilor din Bucureºti, Constanþa,
Braºov, Craiova, Câmpulung Muscel,
precum ºi la Centrele teritoriale ale
Universitãþii Spiru Haret pentru
învãþãmânt la distanþã din þarã ºi din
strãinãtate.

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

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.

Clubul Universitãþii Spiru Haret cu cantina-restaurant
Clãdire în proprietate, situatã în B-dul Metalurgiei nr. 87, 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) acordarea de burse de merit pentru
studenþii care au obþinut, în anul de
învãþãmânt precedent, medii între 9 ºi 10;
d) achiziþionarea de cursuri ºi manuale
universitare, realizate în editura ºi
tipografia proprii, cu o reducere de 30%
faþã de preþul la care se vând în librãrii;

e) acordarea de cursuri-sintezã, gratuit,
pentru studenþii de la forma de învãþãmânt
la distanþã;
f) 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;
g) acordarea gratuitã a revistei Opinia
naþionalã, sãptãmânal de opinie, informaþie
ºi idei de larg interes naþional, editatã de
Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret;

h) accesul gratuit la biblioteca
virtualã;
i) masã în cantinele proprii din
Bucureºti ºi Braºov, subvenþionatã cu
30% de cãtre Fundaþia România de
Mâine;
j) acces gratuit în cluburile studenþeºti
proprii din Bucureºti ºi Braºov, 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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ADMITEREA 20052006: informaþii utile
Acte, taxe, înscrieri la sediile tuturor facultãþilor ºi la centrele ID

Taxa de înscriere
ºi scutiri la taxa de înscriere

Taxa de înscriere pentru admitere este de 60 lei (600.000
lei vechi).
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

Examene, 2005

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:

Departamentul pentru Învãþãmântul la
Distanþã al Universitãþii Spiru Haret

Taxele de ºcolarizare se pot achita integral sau în 3 rate

Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13; Tel./fax 312.11.50;
E-mail:ushid@spiruharet.ro

CENTRE ALE UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ (ID)
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Studii de masterat
la Universitatea Spiru Haret
Durata studiilor: 3 semestre
Taxa: 600 lei noi pe semestru, achitatã semestrial

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.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CENTRUL DE LIMBI STRÃINE

ORGANIZEAZÃ:
 În parteneriat cu Uniunea Eleno-Americanã, cursuri de englezã
americanã la nivel mediu, finalizate cu Certificatul de Competenþã
Lingvisticã (ECCE), eliberat de Institutul de Anglisticã al
Universitãþii Michigan (SUA).
 În colaborare cu British Council, cursuri de englezã, la nivel mediu
ºi avansat, finalizate cu Certificate Cambridge.
 În colaborare cu Institutul Francez, cursuri de francezã la nivel
avansat, finalizate cu Diplomã de Limbã (DL).
 Cursuri pentru toate nivelurile la limbile: englezã, francezã, italianã,
germanã, spaniolã, arabã, japonezã, finalizate cu certificate de
competenþã lingvisticã.
 Cursuri pentru domenii speciale: englezã ºi francezã pentru afaceri,
englezã medicalã.
Sediul Central: Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3.
Informaþii suplimentare la telefonul 314.39.03.
e-mail: ushcls@spiruharet.ro; www.spiruharet.ro

Noi
cãrþi
universitare
apãrute
la Editura
Fundaþiei
România
de Mâine

SINTEZE ANUL IV
Facultatea de Geografie

CICILIA IONESCU
Sisteme contabile moderne

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic

Programul

pentru formarea continuã a personalului de conducere,
îndrumare ºi control din învãþãmântul preuniversitar, finalizat cu
CERTIFICATUL DE COMPETENÞÃ PROFESIONALÃ

Programul se adreseazã cadrelor didactice interesate de pregãtire ºi
perfecþionare în domeniul managementului educaþiei ºi învãþãmântului.
Programul este structurat pe trei module  Management educaþional,
Comunicare ºi curriculum, Tehnologii informaþionale computerizate.
Programul are o duratã de 280 de ore (90 de credite transferabile).
CERTIFICATUL DE COMPETENÞÃ PROFESIONALÃ permite
confirmarea pe post sau participarea absolvenþilor la concursurile pentru
ocuparea posturilor de conducere, îndrumare ºi control din învãþãmântul
preuniversitar.
Informaþii suplimentare la tel.: 021/314 00 75/76/77, int. 149; tel./fax
021/312 15 38; e-mail: ushdppd@spiruharet.ro
Înscrierile la program se fac la sediul Universitãþii Spiru Haret din
str. Ion Ghica nr. 13, et. 5, camera 511.

CARMEN STOEAN,
EMILIA BONDREA,
ANCA VASILACHE
Notions de pragmatique
et applications

SINTEZE ANUL IV
Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine

SINTEZE ANUL IV
Facultatea de Istorie

5 septembrie 2005

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ 424

La Forumul Internaþional de Studii despre Mass-Media ºi Jurnalism din Þãrile Balcanice
(Kavala  Grecia, 25-29 mai 2005)

Universitatea Spiru Haret
 participare prestigioasã
Prof. univ. dr. Gheorghe I. DUDA
Conf. univ. dr. Mircea ITU
O delegaþie a Universitãþii Spiru Haret
a fost invitatã ºi a participat la primul
Forum Internaþional de Studii despre
Mass-Media ºi Jurnalism din Þãrile
Balcanice, care a avut loc în splendidul
oraº Kavala, din provincia Macedonia de
Est-Tracia din Grecia, în perioada 25-29
mai 2005. Forumul a fost organizat de
Universitatea Panteion din Atena,
Facultatea de ªtiinþele Comunicãrii, MassMedia ºi Culturã, în cooperare cu Uniunea
Ziarelor Regionale (SIPE) ºi cu sprijinul
Prefecturii din Kavala ºi a provinciei
Macedonia de Est-Tracia.
Peste 80 de profesori ºi studenþi din
diferite universitãþi ale Þãrilor Balcanice,
precum ºi jurnaliºti din Albania, Bulgaria,
Grecia, România ºi Turcia s-au întâlnit ºi au
discutat subiecte de mare actualitate legate
de mass-media ºi jurnalism. Pornind de la
perspectiva regionalã ºi ajungând la
standardele europene ºi valorile universale,
participanþii au reuºit sã construiascã o punte
trainicã de legãturã în ceea ce priveºte
relaþiile internaþionale în contextul extinderii
Uniunii Europene. În ciuda unor conflicte ºi
rãzboaie care vin din istoria veche, Þãrile
Balcanice au demonstrat ºi prin acest forum,
din Grecia, cã sunt pregãtite pentru o istorie
nouã ºi serenã, bazatã pe dialog, pe acelaºi
sistem de valori umane ºi, desigur, pe
cooperare reciprocã ºi idealuri comune.
Lucrãrile primului Forum Internaþional
de Studii despre Mass-Media ºi Jurnalism
din Þãrile Balcanice care s-a desfãºurat la
Kavala au fost structurate pe douã sesiuni
ºtiinþifice majore: a) prezentãrile
universitãþilor, realizate de profesori din
Universitatea din Tirana, Universitatea St.
Kliment Ohridski din Sofia, Universitatea
Aristotel din Thessaloniki, Universitatea
Kapodistrian din Atena, Universitatea
Panteion de ªtiinþe Sociale ºi Politice din
Atena, Universitatea Spiru Haret din
Bucureºti ºi Universitatea Bilgi din
Istanbul, pe data de 26 mai 2005 ºi b)
prezentãrile cu privire la mass-media în
Þãrile Balcanice, realizate de studenþi, în
ziua de 27 mai 2005. De asemenea,
comitetul de organizare s-a reunit în sesiuni
paralele pentru a crea o reþea permanentã
a profesorilor ºi studenþilor în mass-media
ºi jurnalism din cadrul universitãþilor din
Þãrile Balcanice, sud-est europene ºi
mediteraneene. Programul forumului a
inclus ºi o lucrare despre presa albanezã ºi
greacã, prezentatã de jurnalistul Gazmend

Kaplani, precum ºi dezbateri deschise, la
care a avut acces publicul larg, desfãºurate
sub titlul Zidurile se dãrâmã: rolul massmediei. În acelaºi timp, au fost efectuate
ºi vizite la presa ºi televiziunea localã, la
Muzeul Arheologic ºi la Muzeul Tutunului,
dar ºi o excursie în divina insulã Thassos.
În cadrul primului Forum Internaþional
de Studii despre Mass-Media ºi Jurnalism
din Þãrile Balcanice, Universitatea Spiru
Haret a avut o participare semnificativã.
Delegaþia Universitãþii Spiru Haret
condusã de prof. univ. dr. Gheorghe I.
Duda, a fost formatã din decanul Facultãþii
de Filosofie ºi Jurnalism, prof. univ. dr.
Ioan N. Roºca, ºi conf. univ. dr. Mircea
Itu din acceaºi facultate, pentru prima datã
la un asemenea eveniment de anvergurã
internaþionalã participând ºi douã dintre
cele mai bune studente: Daniela Istrate ºi
Alina Oprea.
În prezentarea Universitãþii Spiru
Haret, cea mai puternicã instituþie din
sistemul învãþãmântului superior
particular, conf. univ. dr. Mircea Itu a
început prin a adresa tuturor participanþilor
la forum un cald mesaj din partea
rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, împreunã cu
urãrile de succes lucrãrilor Forumului
Internaþional. Prezentarea a cuprins
relevante informaþii referitoare la Fundaþia
România de Mâine ºi la Universitatea
Spiru Haret, cu structura ei, cu facultãþile
ºi cu specializãrile, precum ºi formele de
învãþãmânt  zi, la distanþã ºi cu frecvenþã
redusã , numãrul de studenþi, programele
de colaborare cu alte universitãþi din
strãinãtate, centrele teritoriale ale
universitãþii din þarã ºi din strãinãtate
pentru învãþãmântul la distanþã, în special
cel din New York, învãþãmântul prin
Internet etc. Bogate informaþii au fost
oferite ºi cu privire la Televiziunea
România de Mâine, editura ºi complexul
tipografic proprii, revista Opinia
naþionalã, seriile revistei Anale a
Universitãþii Spiru Haret, volumele,
manualele ºi sintezele publicate,
bibliotecile, laboratoarele, clubul, cantina
ºi terenurile sportive. În acest context s-a
subliniat cã Universitatea Spiru Haret îºi
asumã ºtiinþa ºi cultura drept factori
esenþiali în procesul instructiv-educativ ºi
se bazeazã pe douã dintre cele mai
importante principii pe care este structurat
acest demers didactic în þãrile Europei de

Vest: abordarea interdisciplinarã ºi
dialogul intercultural.
Accentul pus pe facilitãþile de care
beneficiazã studenþii ºi modul modern de
expunere cu ajutorul Power Point au
determinat aprecierea elogioasã a felului
interesant de prezentare a Universitãþii
Spiru Haret, fiind cotatã cea mai bunã, mai
argumentatã dintre toate cele realizate în
cadrul Forumului Internaþional din Kavala,
confirmate ºi de declaraþiile ulterioare ale
mai multor participanþi ºi, în special, ale
profesorilor ºi studenþilor din Grecia.
La rândul lor, studentele Daniela Istrate
ºi Alina Oprea s-au referit pe larg la
structura ºi statutul Facultãþii de Filosofie
ºi Jurnalism, la programele de învãþãmânt
ºi la materiile ce trebuie parcurse, la
complexa activitate instructiv-educativã de
care beneficiazã în procesul pentru
formarea carierei alese. De asemenea, ele
au rãspuns la o întrebare vizând massmedia din România de astãzi, adresatã de
prof. univ. dr. Asli Tunc din Turcia.
La secþiunea consacratã concluziilor,
ºeful delegaþiei Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Gheorghe I. Duda, a pus în
evidenþã importanþa dialogului ºi cooperãrii
între Þãrile Balcanice. Totodatã, a insistat
asupra necesitãþii ca dezbaterile acestui
forum sã continue pe alte planuri ºi din alte
perspective, ºi sã se prevadã schimburi de
idei on-line cu privire la mass-media ºi
jurnalism, contribuind astfel la diversificarea
formelor de cooperare durabilã
interdisciplinarã ºi interuniversitarã, la
afirmarea unor noi valori umane.

Primul Forum Internaþional de Studii
despre Media ºi Jurnalism a fost onorat de
prezenþa domnului ministru Euripides
Stilianidis, care, în alocuþiunea rostitã, s-a
referit la zidurile politice care ne sufocau
în trecut ºi tãiau cãi clãdite cu trudã de
oameni obiºnuiþi de-a lungul anilor, ziduri
care nu ne mai despart acum, comunicarea,
colaborarea, schimbul de experienþã,
siguranþa ºi dezvoltarea reprezentând punþi
durabile care ne unesc.
Interesantã s-a dovedit a fi ºi întâlnirea
profesorilor ºi studenþilor, a jurnaliºtilor cu
prefectul Kavalei, domnul Theodoro
Kalliontzi, care a pus multã pasiune în
organizarea acestui forum, construind un
proiect care va contribui la permanentizarea
unui asemenea demers, prin instituirea unei
Conferinþe Anuale de Media ºi Studii
Jurnalistice ce va avea loc tot în Kavala.
De asemenea, s-a hotãrât instituirea
Forumului Balcanii de Comunicare,
organizaþie neguvernamentalã, românii
numãrându-se printre membrii fondatori.
În încheiere, o datã cu felicitãrile
adresate organizatorilor primului Forum
Internaþional de Studii despre Mass-Media
ºi Jurnalism din Þãrile Balcanice, Kavala,
Grecia, 25-29 mai 2005, ne face plãcere
sã relevãm faptul cã generoasa lor
iniþiativã de a realiza un Forum
Internaþional de Studii despre Mass-Media
ºi Jurnalism s-a împlinit într-o manierã
remarcabilã ºi deschide realmente o nouã
cale spre dialog între Þãrile Balcanice în
contextul viitorului lor comun în Uniunea
Europeanã.

Cu ocazia Primului Forum Internaþional de Studii despre Mass-Media ºi Jurnalism
din Balcani, de la Kavala (Grecia), studenta Daniela Istrate ºi prof. univ. dr. Ioan N.
Roºca, membri ai delegaþiei Universitãþii Spiru Haret, au avut onoarea sã intervieveze
pe domnul prof. univ. Nikos Leandros (coordonator al Workshop-ului de Jurnalism)
de la Universitatea de ªtiinþe Sociale ºi Politice Panteion) ºi pe domnul profesor ºi
jurnalist Rrapo Zguri, de la Departamentul de Jurnalism ºi Comunicare din cadrul
Universitãþii Tirana. Iatã ce impresii au avut despre Forum ºi despre Universitatea
noastrã:
Primul interlocutor este domnul profesor Nikos Leandros:
Daniela Istrate: Felicitãri pentru Forum!
Nikos Leandros: Mulþumesc.
Daniela Istrate: Spuneþi-ne, vã rugãm, care este însemnãtatea Forumului ºi
cum vedeþi dezvoltarea ideii dumneavoastrã?
Nikos Leandros: Ideea este sã creãm un nou spaþiu de discuþii ºi sã dezvoltãm o
reþea permanentã de cooperare între universitãþi, profesori, jurnaliºti, studenþi din
întreg perimetrul Balcanilor. Sunt foarte încurajat de tot ce am vãzut pânã acum ºi
cred cã existã dorinþa sã continuãm cel puþin la nivelul de la care am început.
Daniela Istrate: Cum apreciaþi Universitatea Spiru Haret, acum dupã ce aþi
urmãrit prezentarea noastrã?
Nikos Leandros: Cred cã a avut o importantã contribuþie, prezentarea a fost
foarte bunã, suntem foarte mulþumiþi cã sunteþi aici ºi sperãm ca aceastã cooperare
sã se dezvolte ºi sã dureze.

Dezbaterile au avut loc în sala Forumului Balcanic de Comunicare, Kavala

Delegaþia a avut o interesantã întâlnire cu redacþia ziarului Cronometru din Kavala

* * *
Prof. univ. dr. Ioan N. Roºca, decanul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism:
Domnule profesor Rrapo Zguri, ce semnificaþie credeþi cã prezintã Forumul
Media, la care am participat în contextul integrãrii europene?
Prof. univ. Rrapo Zguri, Departamentul de Jurnalism ºi Comunicare, din cadrul
Universitãþii din Tirana: Acest Forum are o mare importanþã pentru cã am avut
posibilitatea sã ne întâlnim, sã auzim opinii ºi sã putem crea o nouã imagine regiunii
Balcanilor. Noi, balcanicii avem o situaþie care trebuie sã fie mult mai bunã; suntem
vecini ºi avem un vis comun: sã ne integrãm în Uniunea Europeanã. Acest Forum
are, deocamdatã, o contribuþie modestã la eforturile ce se fac pe drumul integrãrii
europene.
Prof. univ. dr. Ioan N. Roºca: Cum apreciaþi contribuþia delegaþiei Universitãþii
Spiru Haret la dezbaterile Forumului?
Prof. univ. Rrapo Zguri: Mi-a fãcut plãcere cã ne-am întâlnit! Prezenþa ºi
participarea dumneavoastrã la lucrãrile Forumului Internaþional s-au remarcat, fiind
cele mai interesante, mai prestigioase dintre toate contribuþiile delegaþiilor
universitare. Am vorbit ºi cu studenþi ºi profesori din Grecia ºi au fost foarte surprinºi;
am auzit unul dintre studenþi chiar spunând: Uite! Sunt mult mai buni ca noi! Uite
ce condiþii, ce nivel!
ªi eu spun cã acest nivel admirabil trebuie sã fie folosit, pus în valoare ºi mai
mult.

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor
La Târgul Internaþional de Carte, Bookarest 2005

EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE, O PREZENÞÃ DISTINCTÃ

Editura Fundaþiei România de Mâine
adevereºte o realitate esenþialã, anume cã
viaþa noastrã universitarã constituie cel mai
important factor de stimulare a culturii
naþionale. Cele peste 1.300 de titluri,
totalizând un tiraj impresionant, pe care
aceastã editurã le-a publicat în 13 ani de la
înfiinþare sunt lucrãri elaborate de cadre
didactice ale Universitãþii Spiru Haret, de
regulã pentru studenþii acestei prestigioase
instituþii de învãþãmânt superior, dar prin
înalta lor þinutã ºtiinþificã, prin caracterul de
sintezã ºi actualitatea lor, multe dintre aceste
lucrãri au o sferã largã de interes ºi se înscriu
în patrimoniul editorial românesc. O dovadã
în acest sens se regãseºte în prezenþa distinctã
a editurii noastre la târgurile internaþionale
de carte desfãºurate la Bucureºti, în interesul
ºi solicitudinea cu care cititori de toate
profesiile ºi vârstele vin la standul editurii ºi
la lansarea, sub egida ei, a unora dintre cele
mai recente cãrþi. Inclusiv din aceastã
perspectivã, cea de-a 13-a ediþie a Târgului
Internaþional de Carte Bookarest 2005 a
îmbogãþit o tradiþie. Primele lansãri de carte
ale Editurii Fundaþiei România de Mâine au
avut loc vineri, 3 iunie a.c., ºi au vizat douã
dintre cele mai recente apariþii: Filosofia ºi
istoria religiilor de Mircea ITU ºi Filosofie
medievalã de Loredana BOªCA.
Manifestarea ca atare a avut loc la
galeriile de artã ale Teatrului Naþional I.L.
Caragiale din Bucureºti ºi a fost deschisã
de dna Georgeta Mitran, directoarea
editurii, care, dupã ce a urat bun venit!
asistenþei, a fãcut o succintã prezentare a
instituþiei pe care o conduce ºi a celor douã
lucrãri. Despre conþinutul ºi însemnãtatea
acestora a vorbit prof. univ. dr. Gh. Al.
Cazan. Cunoscutul specialist l-a prezentat
pe conf. univ. dr. Mircea Itu ca pe un elev de
marcã ºi un cunoscãtor de excepþie al lui
Mircea Eliade a cãrui viziune enciclopedicã
ºi rigoare ºtiinþificã au fost luate ca puncte
de referinþã în cartea amintitã ºi în
precedentele lucrãri elaborate de Mircea Itu,
toate dovedind vocaþie certã de filosof. I-am
citit cãrþile  a spus vorbitorul , le cunosc,
ºtiu cum îºi desfãºoarã autorul lor
demonstraþia, ce obiective vizeazã, ce
interese teoretice are ºi de pe aceastã bazã îi
prevãd un frumos destin în cultura românã.
Dupã care prof. univ. dr. Gh. Al. Cazan s-a
referit, tot atât de succint ºi relevant, la cartea
Loredanei Boºca: Lucrarea are o temã
complexã. Am constatat cã autoarea are un
stil al ei, pe care îl întrebuinþeazã cum se

cuvine. Între mai multe metode de abordare
a filosofiei medievale, uneori accentuat
diferenþiate între ele, autoarea a ales calea
de mijloc, aristotelicã, ºi a realizat astfel o
lucrare obiectivã, de mare cuprindere ºi
echilibru, dominatã prin spirit de sintezã.
Aici, cultura românã are o tradiþie însemnatã
despre care cred cã Loredana Boºca o va
dezvolta prin noi lucrãri.
Manifestarea a continuat cu intervenþia
altor doi invitaþi, lector univ. drd. Dragoº
Popescu ºi lector univ. dr. Sergiu Bãlan, colegi
de generaþie cu cei doi autori. Dragoº Popescu
a schiþat, mai întâi, retrospectiva tematicii cãrþii
Loredanei Boºca; dupã statutul umbros al
deceniilor din urmã, filosofia medievalã revine
în actualitate, ea înregistreazã traduceri de
calitate ºi, în ultima vreme, cunoaºte ºi primele
sinteze, ca cea lansatã la acest târg de carte.
Lucrarea oferã o imagine generalã a respectivei
miºcãri de idei ºi, totodatã, constituie un punct
de plecare pentru investigarea ºi mai profundã
a filosofiei medievale; în încheiere, vorbitorul
i-a urat autoarei succes din perspectiva acestui
dezirabil demers. Sergiu Bãlan a evocat trei
unghiuri din care, dupã opinia sa, se evidenþiazã
personalitatea lui Mircea Itu: Mircea Itu ca
profesor, preocupat ca studentul ºi, în genere,
cititorul sã gãseascã în carte informaþia
necesarã înþelegerii filosofiei ca introducere în
cercetarea istoricã a celor mai importante
fenomene religioase; Mircea Itu ca cercetãtor,
care propune religiologia drept metodã
originalã de studiu integrativ al religiilor;
Mircea Itu în cãutarea surselor de spiritualitate
religioasã ale omului contemporan.
La rândul lor, autorii celor douã cãrþi au
mulþumit vorbitorilor ºi, în genere,
organizatorilor acestei reuniuni, dupã care
s-au referit la unele dintre aspectele aduse
în discuþie, prin prezentarea cãrþilor, sau la
intenþiile lor de viitor.
În ansamblu, reuniunea de la Târgul
Internaþional de Carte Bucureºti a propus spre
reflecþie ºi câteva teme esenþiale; totodatã, a
evidenþiat o seamã de resurse metodologice,
capabile sã confere procesului de cercetare
ºtiinþificã a respectivelor probleme istorice,
filosofice ºi religioase (fie la nivelul
prelegerilor ºi seminariilor universitare, fie
prin elaborarea viitoarelor lucrãri cu acest
conþinut) o analizã ºi mai profundã, cu un mai
accentuat caracter de sintezã. Sugestii fertile
în acest sens vin din analiza atentã a concepþiei
lui Mircea Eliade, mentorul spiritual al
tinerilor istorici ai religiilor. Pentru motivul
cã tradiþiile folclorice constituie o minã

inepuizabilã de informaþii istoric-religioase,
deocamdatã insuficient exploatate sau greºit
interpretate, el intenþiona elaborarea unor
studii despre Colinde ºi sãrbãtorile de iarnã,
despre Cãluºari ºi dansurile cathartice, despre
mitologia morþii ºi ceremonialele iniþiatice la
români. Este adevãrat, marele nostru savant
recunoºtea, în anul 1978, cã metodologia unui
asemenea nou demers, care vizeazã
promovarea materialelor folclorice la rangul
de documente istoric-religioase, nu este încã
pusã la punct, dar îºi exprima speranþa cã
tocmai tinerele generaþii de istorici ai religiilor
vor avea ca preocupare de seamã elaborarea
unei asemenea metodologii. O invitaþie, peste
timp, adresatã inclusiv tinerilor specialiºti
români.
Desfãºurarea reuniunii de lansare a celor
douã cãrþi a sugerat, de asemenea, faptul cã

* * *
În peisajul valorilor editoriale expuse în
spaþiul spiritual oferit de Teatrul Naþional I.
L. Caragiale, cu prilejul Târgului
Internaþional de Carte Bookarest 2005,
prezenþa Editurii România de Mâine a
dobândit de mulþi ani semnificaþia unei
tradiþii. De fapt, tradiþionale au devenit ºi
lansãrile de carte universitarã.
Un asemenea eveniment cultural major
a avut loc în ziua de 4 iunie a.c., prin lansarea
lucrãrii Sociologie generalã, care poartã
semnãtura unui prestigios dascãl ºi
remarcabil cercetãtor ºtiinþific  conf. univ.
dr. Carmen FURTUNÃ.
Beneficiind de o participare onorantã, de
excepþie, ce pune în evidenþã importanþa

Lansarea lucrãrilor:
 Filosofia ºi istoria religiilor
de Mircea ITU
 Filosofie medievalã
de Loredana BOªCA
 Sociologie generalã
de Carmen FURTUNÃ
un fenomen istoric ori religios continuã un
precedent, negându-l totodatã. Aici este
nucleul genezei marilor credinþe: în
înnobilarea unei idei, prin însãºi negarea
originii ei, care, în cazul apariþiei
creºtinismului de pildã, echivaleazã în mare
parte cu umanizarea lui. O asemenea
umanizare înseamnã, cumva, o reducere a
elevaþiei ideilor originare? Nicidecum, ci le
purificã ºi le îmbogãþeºte cu noi valenþe
metafizice prin chiar faptul cã le ridicã la
nivelul reflecþiei, al unor veritabile procese
de conºtiinþã cu un final ce nu poate fi decât
îmbogãþirea fiinþei umane. ªi întrucât tot ce
mã sporeºte e adevãrat, cum spunea Goethe,
aici, în acest spor al fiinþei noastre lãuntrice
regãsim motivaþia veritabilã a marilor religii.
Iatã cum o simplã lansare de carte
universitarã poate deschide o dezbatere la capãtul
cãreia apar sugestii fertile de perfecþionare
metodologicã a investigaþiei culturale.

Mihai IORDÃNESCU

atribuitã acestei manifestãri  prof. univ. dr.
Aurelian BONDREA, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Ion REBEDEU
prorector, prof. univ. dr. Augustin GÂRBEA
 evenimentul, autenticã sãrbãtoare a
spiritului, a fost deschis de directoarea
Editurii Fundaþiei România de Mâine,
doamna Georgeta MITRAN, care a
remarcat valoarea ºi originalitatea lucrãrii,
problematica complexã abordatã vizând
evoluþia societãþii, ce devine tot mai
globalizatã, relaþiile dintre individ ºi
societate, argumentele cu care autoarea ne
îndeamnã sã privim altfel lumea în care
trãim, tot mai complicatã
ºi mai
diversificatã, exprimându-ºi convingerea cã
aceasta reprezintã un instrument util în
descifrarea universului ideatic propus nu
doar pentru studenþi, ci ºi pentru publicul
larg, interesat de asemenea fenomene.
Apariþia acestei lucrãri fundamentale
constituie un moment care ne bucurã ºi ne

încântã cu atât mai mult cu cât, prin
conceperea, structurarea ºi elaborarea ei,
cartea depãºeºte vizibil trãsãturile specifice
unui curs universitar, descoperind uºor
valenþele unui veritabil tratat de sociologie
generalã, eveniment mai rar întâlnit în
culturã  a subliniat prof. univ. dr. Nicolae
Radu, prorector al Universitãþii Spiru Haret.
Lectura acestei cãrþi oferã ºansa de a afla
unde a ajuns evoluþia societãþii, ce elemente
noi au intervenit, ce fenomene ºi ce tendinþe
majore s-au conturat, autoarea valorificând
din plin extraordinara sa experienþã de fin
cercetãtor de teren, posturã în care a explorat
zeci ºi sute de sate ºi de comunitãþi urbane,
de instituþii, ceea ce a ajutat-o sã integreze
firesc conceptele de bazã  identitate, culturã,
raporturi sociale  în contextul istoric în care
au avut loc evenimentele, într-o perspectivã
sociologicã asupra trecutului. Evocarea
contribuþiilor pionierilor ºi a fondatorilor
la constituirea sociologiei ca ºtiinþã a
societãþii moderne ºi contemporane, asociatã
cu geneza ºi dezvoltarea societãþii româneºti,
cu implicaþiile globalizãrii vieþii sociale,
conferã tratatului, care contribuie la mai buna
înþelegere a proceselor de integrare globalã,
o semnificaþie aparte, demonstrând cã ne
aflãm în faþa unei lucrãri de valoare, care se
impune ca atare.
La aceeaºi concluzie a ajuns ºi prof. univ.
dr. Florian Tãnãsescu, prodecanul Facultãþii
de Sociologie-Psihologie, care a afirmat cã a
spune cã tratatul este o lucrare de referinþã
pentru sociologia româneascã, cu o
semnificaþie ºi încãrcãturã deosebite,
reprezintã un privilegiu, un autentic act de
culturã, lansarea acesteia fiind o bucurie
pentru editor, pentru autor ºi chiar pentru
publicul larg. Remarcând faptul cã totuºi
accesul publicului la carte este mai restrâns,
întrucât percepþia asupra societãþii intrã într-o
zonã care nu seamãnã cu cea a evoluþiei vieþii
sociale mult prea politizatã, devenind altceva,
prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu a subliniat
adevãrul cã trãim într-o lume în care ai
sentimentul cã restructurãrile nu au tendinþa
de a se încheia. Mesajul lucrãrii nu este doar
un îndemn la aprofundarea cunoaºterii,
studierii societãþii, ci ea oferã ºi abilitãþile
necesare unui asemenea demers didactic,
punând în evidenþã incontestabila capacitate
a autoarei de a sistematiza ºi esenþializa
informaþiile, structurând dezvoltarea societãþii
etapã cu etapã, într-o viziune amplã,

complexã, integratã în problematica evoluþiei
sinuoase a acesteia, ceea ce îi conferã virtuþile
unui tratat, a afirmat prof. Florian Tãnãsescu.
Autoarea Sociologiei generale n-a uitat însã
cã lucrarea se adreseazã în primul rând
studenþilor ºi s-a aplecat cu multã înþelegere
asupra acestui aspect esenþial, însoþind fiecare
capitol, din cele 10 pe care a fost structurat
tratatul, cu un aparat ºtiinþific ºi metodologic
edificator. Astfel, ca un leit-motiv abordarea
fiecãrei teme este precedatã de ceea ce autoarea
a numit Obiectivele învãþãrii, care definesc ce
competenþe ºi abilitãþi dobândesc studenþii dupã
studierea capitolului respectiv, Rezumatul
capitolului, precum ºi Referinþe bibliografice,
acest caracter metodologic inedit fiind
demonstrat ºi de întrebãrile de verificare ºi de
fixare a cunoºtinþelor, ceea ce incitã la adâncã
reflecþie.
Demersul comparativ ºi istoric, utilizarea
unui instrument pedagogic benefic  reþeaua de
concepte , reprezentarea graficã a unor relaþii,
procese ºi elemente contribuie la o înþelegere
mai bunã a acestui univers, sporindu-i valoarea.
Repere ale acestui adevãr s-au regãsit ºi
în alocuþiunea autoarei, conf. univ. dr.
Carmen FURTUNÃ, care a mãrturisit cu
emoþie nedisimulatã cã trãieºte momentul
lansãrii unei lucrãri ce se dovedeºte a fi,
dincolo de un demers ºtiinþific, o ofertã
instructiv-educaþionalã adresatã studenþilor,
care, la rândul lor, i-au oferit suportul cel mai
adecvat pentru elaborarea acestei lucrãri.
Referindu-se la faptul cã sociologia
generalã reprezintã un complex de discipline,
cã este o ºtiinþã în plinã evoluþie specificã lumii
contemporane, autoarea a configurat
perspectiva istoricã ºi comparativã pe care o
impun abordarea integratoare, holistã a
problematicii ei, realizarea unui tur de orizont
asupra altor culturi, chiar dacã acestea erau 
în timp ºi în spaþiu  foarte îndepãrtate. De aici
nevoia de a dispune de ceea ce un mare sociolog
american înþelegea prin imaginaþie sociologicã,
un gen de conºtiinþã specialã, prin intermediul
cãreia omul poate deveni conºtient de omenire,
poate fi scos din starea de neliniºte ºi
indiferenþã, întrucât sociologia nu doar
constatã, ci ºi construieºte, criticã, fiind menitã
sã punã în valoare concluziile formulate.
Este ºi chintesenþa mesajului transmis de
aceastã lucrare de referinþã care îmbogãþeºte
peisajul cãrþii universitare, îi înnobileazã
rostul, conferindu-i noi sensuri.

Adela DEAC
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Televiziunea România de Mâine
Post naþional universitar ºi cultural

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.

Zilnic,
emisiuni destinate candidaþilor
la înscrierea în anul I de studii la

UNIVERSITATEA
SPIRU HARET

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
5 septembrie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
10:00
10:30
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
20:50
21:00
22:00
22:20
22:30
23:30
00:00
00:10
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00

Teleshopping
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Sãptãmâna externã (r)
Bunã dimineaþa (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul ep. II  Noaptea
(Franþa) (r)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
ªtiri tvRM
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
Profil spiritual. Invitaþi: Ilinca Dumitrescu, pianist,
director Muzeul George Enescu ºi Sherban Lupu, violonist.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Teleshopping
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
S.O.S. Inima. Bolile inimii.
Emisiune de prof. univ. dr. HC Ioan Pop de Popa
Actualitãþi
Jurnal economic
Vara adolescenþilor: Tinerii ºi lumea dansului.
Realizator Alina Motoc
La frontiera cunoaºterii. Realizator Cristian Român
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Academica. Economie: Mediul de afaceri.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Presa pe diagonalã
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Emisiune de divertisment
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Religia începutului de mileniu (r)
Filmele sãptãmânii la tvRM.
Realizator Daniel Paraschiv (r)
La frontiera cunoaºterii (r)
Actualitãþi (r)
Profil spiritual (r)
Vara adolescenþilor (r)
Emisiune de divertisment (r)

MARÞI
6 septembrie 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)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Film artistic: Vãrul Pons (Franþa) (r)
12:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30 Film artistic în serial: Regii blestemaþi ep. V (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r).
Realizator Ioan Filip
15:00 Amfitrion Corina: Invitat: Marian Stere, textier.
Emisiune de Corina Chiriac
16:00 Film documentar: Nijinski  marioneta Domnului (II)
16:30 Teleshopping
17:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Fascinaþia performanþei: Handbalul în cãutarea
propriei renaºteri. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Economia de mâine: Combaterea sãrãciei.
Emisiune de Nicolae Mardari
20:50 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 Emisiune de divertisment
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Film documentar: Nijinski  marioneta Domnului (II) (r)
01:30 Amfitrion Corina (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Litera ºi spiritul legii (r)
04:10 Emisiune de divertisment (r)

MIERCURI
7 septembrie 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)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Amintiri de la filmare. Emisiune de Ion Bucheru (r)
11:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
12:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30 Film artistic: Fata fãrã zestre (Mosfilm) (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Film documentar: Nijinski  marioneta Domnului (II) (r)
14:35 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici (r)
16:00 Film documentar  Oraºele lumii: Viena  chemarea
muzicii
16:30 Teleshopping
17:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30 Civilizaþia strãzii  Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
18:00 Emigrant în România: Invitat dr. Hamid Ayatollahi.
Emisiune de Mihaela Anastase
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Zile de vacanþã: Sportul pentru toþi la malul mãrii.
Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 Emisiune de divertisment
20:50 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00 Cultura minoritãþilor: azi comunitatea ungurilor
din România. Emisiune de Nicolae Mareº
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 Emisiune de divertisment
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Univers clasic: Douã orchestre, doi dirijori: Orchestra
inginerilor, dirijor A. Iliescu; Orchestra Simfonia
Bucureºti, dirijor Mathias Wurz. Emisiune de Mihai Darie
01:00 Film documentar  Oraºele lumii: Viena  chemarea
muzicii (r)
01:30 Emisiune de divertisment (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Zile de vacanþã (r)
04:00 Gazonul fierbinte (r)
05:00 Emisiune de divertisment (r)

JOI
8 septembrie 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)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Film documentar  Oraºele lumii: Viena  chemarea
muzicii (r)
11:00 Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
12:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30 Civilizaþia strãzii. Emisiune de Ciprian Vasilescu (r)
13:00 Emigrant în România - Invitat dr. Hamid Ayatollahi.
Emisiune de Mihaela Anastase (r)
13:30 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Muzicã folk cu: Doru Stãnculescu, Vali ªerban,
Mircea Bodolan (r)
15:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
16:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
16:30 Teleshopping
17:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30 Eva  Talk show cu ºi despre femei: muzicã popularã
vs. muzicã uºoarã. Dans sportiv. Emisiune de Adelina
Grancea ºi Alexandru Ganci
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Amintiri de la filmare: Invitat: Nicolae Corjos.
Emisiune de Ion Bucheru
20:00 Diagnostic de urgenþã: Bolile afective.
Emisiune de Florin Tudose
20:50 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00 Gazonul fierbinte: Echipele româneºti rãmase
în cupele europene. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 Emisiune de divertisment

23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Arta documentarului: Cairo (I) (r)
01:00 Film documentar  Oraºele lumii (r)
01:30 Amintiri de la filmare (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Deschide cartea! (r)
04:00 Emisiune de divertisment (r)

VINERI
9 septembrie 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)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Film serial: Secretele Mãrii Roºii ep. IX (r)
11:30 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs (r).
Emisiune de Marius Micu
12:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30 Mereu în top: Invitat Gheorghe Mãrmureanu  director
Institutul de Fizica Pãmântului. Emisiune de Violeta
Screciu (r)
13:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
13:30 Vacanþã la Bucureºti. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
15:10 Film documentar: Invenþia invenþiilor (r)
16:00 Armonii estivale: Concert în aer liber, Izvorani 2005.
Emisiune de Mihai Darie
16:30 Teleshopping
17:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30 Documentare peruane: Oceanul ºi idolii sãi (III).
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Întâlnire cu folclorul: soliºti Veronica Geamãnu, Ion
Ioniþã, Constantin Pârvu. Emisiune de Theodora Popescu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul ep. III  Þiglarii
(Franþa)
20:45 Academica. ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Viorile româneºti. Emisiune de Sorin Petre
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 Emisiune de divertisment
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul ep. III  Þiglarii
(Franþa) (r)
01:30 Documentare peruane (r)
02:00 Armonii estivale (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. ªtiinþã (r)
04:00 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs (r)
05:00 Emisiune de divertisment (r)

SÂMBÃTÃ
10 septembrie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r)
8:30 Delfinul de aur  Mamaia 2005.
Realizator Irina Haideþ (IV)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:00 Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Bolile cãilor
respiratorii. Emisiune de dr. Codruþ Sarafoleanu
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11:00 Religia începutului de mileniu.
Emisiune de Carmen Fulger
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Cercetarea ºtiinþificã
agricolã, încotro? Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Cântã-mi lãutare! Emisiune de Sorin Petre (r)
13:40 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
14:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
14:30 Film artistic în serial: Regii blestemaþi ep. VI (Franþa)
16:30 Film documentar: Ieri pentru mâine
17:00 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
17:30 Vacanþã la Bucureºti. Realizator Gabriela Bãnãrescu
18:00 Film serial: Secretele Mãrii Roºii ep. X  Saad Eldin
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume: Retrospectiva sãptãmânii.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Aniºoara Vlaicu ºi
Rebeca Sãlcianu. Emisiune de Theodora Popescu
20:00 Film artistic românesc: Mere roºii
22:00 Film artistic: Parohul din Tours (Franþa)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Film artistic românesc: Mere roºii (r)
01:30 Film documentar: Ieri pentru mâine (r)
02:00 Vacanþã la Bucureºti (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Religia începutului de mileniu (r)
04:00 Film serial: Secretele Mãrii Roºii (r)
05:00 Întâlnire cu folclorul (r)

DUMINICÃ
11 septembrie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00

Teleshopping
Sportul în lume (r)
Sãptãmâna internã (r)
Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Best of Bunã dimineaþa  Selecþiuni din cele mai
reuºite momente ale emisiunii Bunã dimineaþa.
Realizator Oana Nicolae
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:00 Ambasadorii prieteniei. Emisiune de ªtefan Iordache
11:00 Sã stãm de vorbã: Despre Festivalul Mamaia 2005.
Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00 Sunetul muzicii. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Mereu în top: Invitat Dragoº Balea  instructor salsa.
Emisiune de Violeta Screciu
13:40 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
14:00 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs.
Realizator Marius Micu
15:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
17:00 Arta documentarului: Cairo (II).
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
18:30 Actualitãþi
19:00 7x sport. Emisiune de Cristina Matei
19:30 Film documentar: Perspective americane
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? soliºti: Marian Cornea,
Ioana Cornea, Elisabeta Turcu. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
21:15 Film artistic: Pentru prima oarã cãsãtoritã (Mosfilm)
23:00 Armonii estivale. Emisiune de Mihai Darie (r)
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Sã stãm de vorbã (r)
01:00 Azi debutant, mâine vedetã (r)
02:00 Film documentar: Perspective americane (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Mereu în top (r)
03:30 Sunetul muzicii (r)
04:30 Viaþa ca un spectacol (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: Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine; Facultatea de Limba ºi Literatura Românã; Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã; Facultatea de Arhitecturã; Facultatea de Istorie; Facultatea de Teatru

Bucureºti

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

Craiova

Sediul (în proprietate), str. Brazda lui Novac nr. 4,
în care funcþioneazã Facultatea de Management
Financiar-Contabil ºi Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã

Câmpulung Muscel

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

Cluj-Napoca

Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din B-dul Basarabia nr. 256, în care
funcþioneazã Facultatea de SociologiePsihologie

Bucureºti
Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism;
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

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

Bucureºti

Sediul Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
strada Jandarmeriei nr. 2

Craiova

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

Braºov

Edificiul (în proprietate) din str. Turnului nr. 5,
în care funcþioneazã urmãtoarele facultãþi:
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

RâmnicuVâlcea

Bucureºti

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 specializãrile
Drept, din cadrul Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã Bucureºti; Finanþe ºi Bãnci, din cadrul
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti, ºi Contabilitate
ºi Informaticã de Gestiune din cadrul Facultãþii
de Management Financiar-Contabil Bucureºti

Constanþa

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

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 specializãrile Finanþe ºi bãnci, din cadrul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti,
ºi Informaticã, din cadrul Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã Bucureºti

