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Întâlniri metodice de lucru cu studenþii
la forma de învãþãmânt la distanþã
a facultãþilor Universitãþii Spiru Haret

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional
În consens cu tendinþele mondiale ale evoluþiei învãþãmântului superior, pregãtitã sã rãspundã eficient provocãrilor
începutului de secol în sfera educaþiei, imperativelor globalizãrii, rigorilor unei epoci bazate pe cunoaºtere,
pe tehnologiile informaþiei ºi comunicãrii,

Universitatea Spiru Haret
se înfãþiºeazã ca un viguros

promotor al noului

ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ

a dobândit o pondere reprezentativã în structura universitãþii
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, rectorul Universitãþii Spiru Haret,
despre politica ºi demersurile universitãþii în promovarea învãþãmântului la distanþã

Anul universitar 2005-2006 debuteazã în condiþiile în
care întreg învãþãmântul superior românesc este marcat de
schimbãri importante, determinate de reforma care are loc,
în ultimul timp, în universitãþile din þãrile Uniunii Europene.
Menirea acestei reforme este de a pune în practicã
principiile, obiectivele ºi dispoziþiile cuprinse în Magna Charta
Universitatum, semnatã, la Bologna, de rectorii instituþiilor
de învãþãmânt superior din þãrile Uniunii Europene.
Recent, la Bologna, rectorul Universitãþii Spiru Haret
a semnat acest important document, expresie unanimã a
voinþei autonome a universitãþilor.
Alãturându-se celor 525 de universitãþi care au semnat,
pânã acum, Magna Charta Universitatum, chematã sã
susþinã, în prezent ºi în viitor, vocaþia plurivalentã a
universitãþii, instituþia noastrã s-a angajat sã respecte ºi sã
promoveze valorile ºi drepturile universitare fundamentale,
sã rãspundã eficient provocãrilor generate de trecerea la
societatea cunoaºterii, de globalizare.
.......................................
Infrastructura competitivã de care dispune,
tehnologiile moderne utilizate în procesul de învãþãmânt 
televiziunea proprie, vasta reþea de calculatoare de ultimã
generaþie racordatã la Internet, cartea tipãritã etc. ,
înfãptuirile în domeniul învãþãmântului la distanþã,
considerat, de pe acum, învãþãmântul viitorului,
standardele înalte ale activitãþii academice, toate
contribuie decisiv la realizarea unui învãþãmânt
performant, racordat la cele mai noi evoluþii în sfera
educaþiei pe plan mondial.
(Din cuvântarea rostitã cu prilejul deschiderii
anului de învãþãmânt 2005-2006)
Textul integral în Opinia naþionalã din 10 octombrie 2005

.......................................
În contextul revoluþiei cunoaºterii, implicaþiilor
acesteia pentru dezvoltarea economicã ºi socialã,
sfidãrilor globalizãrii, ale noilor tehnologii, învãþarea

informatizatã s-a constituit, în ultimii ani, într-o piaþã
globalã în continuã expansiune.
.......................................
Este firesc ca, într-o societate ºi economie bazate pe
cunoaºtere, pe tehnologiile informaþiei ºi comunicãrii,
universitãþile sã joace un rol esenþial. Pentru a-ºi îndeplini
acest rol, universitãþile trebuie sã-ºi optimizeze întreaga
activitate, sã asigure valoarea adãugatã prin e-learning.
Aceasta presupune: dezvoltarea de noi modele de organizare,
participarea la constituirea ºi funcþionarea campusurilor
virtuale, existenþa mobilitãþii virtuale, sporirea continuã a
calitãþii procesului de învãþãmânt ºi a managementului
educaþional, învãþarea ºi formarea continuã.
Învãþãmântul la distanþã începe sã deþinã, în aceste
condiþii, o pondere crescândã. În anul 2002, el cuprindea
15% din numãrul total al studenþilor din lume. Firme private
prestigioase (IBM, ORACLE, VIRGIN etc.) se implicã tot
mai mult, acordând milioane de diplome ºi certificate celor
ce absolvã diferite forme ºi cursuri de pregãtire.
Dacã avem în vedere evoluþiile învãþãmântului la
distanþã în cadrul Universitãþii Spiru Haret, constatãm cã,
dacã în anul universitar 2002-2003, când a luat fiinþã aceastã
formã de învãþãmânt în instituþia noastrã, numãrul
studenþilor cuprinºi în ea era de circa 2.200, în anul
universitar urmãtor s-a dublat, pentru ca în anul universitar
2004-2005 sã creascã de circa 10 ori, reprezentând 40%
din numãrul total al studenþilor Universitãþii.
Pentru anul de învãþãmânt 2005-2006, estimãm cã
ponderea studenþilor înscriºi la forma de învãþãmânt la
distanþã ar putea fi de circa 55% din numãrul total al
studenþilor Universitãþii Spiru Haret.
Aºadar, o creºtere cu adevãrat spectaculoasã. Este
consecinþa creãrii unei infrastructuri solide, constituirii unei
reþele naþionale de Centre pentru învãþãmânt la distanþã în
toate municipiile reºedinþã de judeþ, a înfiinþãrii unor centre
în afara graniþelor þãrii (New York, Chiºinãu, Madrid), a

O idee culturalã naþionalã
Nicolae Dan FRUNTELATÃ
Începutul de an universitar impune o
realitate cu o semnificaþie deosebitã:
adãugându-ºi cei peste 40 000 de studenþi din
anul I, care s-au înscris la toate formele de
învãþãmânt ale Universitãþii Spiru Haret,
aceastã instituþie de învãþãmânt superior a
devenit cea mai puternicã universitate
româneascã.
Prin amploare, prin modernitatea
sistemului de învãþãmânt ºi prin asumarea unei
tradiþii de valoare, Universitatea Spiru Haret
se defineºte ca o idee culturalã naþionalã.
Ea este prezentã în oraºele româneºti cu
destin istoric, în marile centre universitare,
economice, în toate marile oraºe, pur ºi simplu.
Totodatã s-a realizat, la nivelul unor primi
paºi semnificativi  Chiºinãu, Madrid, New 
York  extensia spre zone din afara României
cu semnificative prezenþe româneºti.
Promovând intens ºi învãþãmântul
viitorului, permanent legat de matricea

iniþialã  Universitatea mamã  prin
intermediul Internet-ului, dar ºi al unei
televiziuni proprii  tvRM, Universitatea
Spiru Haret dovedeºte cã existã ºi lucreazã
în spiritul acelei Magna Charta
Universitatum, pe care rectorul Universitãþii,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, a semnat-o
recent la Bologna, pe o listã ce include doar
marile universitãþi europene.
Recent, în cadrul unei sãrbãtori de
anvergurã naþionalã, în cele 43 de centre
teritoriale pentru învãþãmânt la distanþã, s-a
deschis anul de învãþãmânt universitar 2005
 2006.
La Cluj  Napoca festivitatea a conþinut
un moment cu o încãrcãturã simbolicã: în
curtea centrului teritorial, amplasat într-o
elegantã clãdire de patrimoniu, proprietate a
Universitãþii Spiru Haret, a fost dezvelitã
statuia patronului spiritual al Universitãþii ,
marele cãrturar patriot Spiru Haret.

Scriam la începutul acestei însemnãri,
despre revendicarea de la o tradiþie a valorilor
naþionale. Iatã cã acest gest al clujenilor vine
sã susþinã adevãrul afirmaþiei.
Peste tot în þarã, semnul începutului de an
universitar a fost acela al seriozitãþii unui
demers intelectual, prin care o universitate
tânãrã se legitimeazã în faþa prezentului.
Am vãzut în aceste zile, la Cluj  Napoca
ºi Alba  Iulia, foarte mulþi studenþi haretiºti,
care au participat la deschiderea anului de
învãþãmânt la distanþã. Studenþi români,
maghiari, oameni veniþi la o a doua facultate,
absolvenþi ce vor sã-ºi facã masteratul la
Universitatea Spiru Haret. Au deja un aer
comun, de familie cu aceleaºi preocupãri ºi
interese.
Iatã de ce repet cã Universitatea Spiru
Haret a devenit o idee culturalã naþionalã.
Ea trebuie apãratã ºi dezvoltatã, cu atât
mai mult cu cât, în acest timp al schimbãrilor
ºi globalizãrilor de tot felul, identitatea
naþionalã are nevoie de tot ceea ce înseamnã
valoare ºi certitudine.

practicãrii unor taxe de ºcolarizare reduse, a utilizãrii celor
mai performante tehnologii etc.
Dupã cum se observã, aceastã formã de învãþãmânt câºtigã tot
mai mult teren, devenind tot mai interesantã, atractivã ºi eficientã
pentru cei ce doresc sã dobândeascã o instruire superioarã.
Dar nu poþi face învãþãmânt la distanþã în absenþa
tehnologiilor moderne, care, este adevãrat, necesitã costuri
estimate la milioane de dolari. Învãþãmântul la distanþã
presupune utilizarea calculatorului, Internetului, televiziunii,
în absenþa acestor tehnologii performante nu se poate vorbi
de învãþãmânt la distanþã.
.......................................
Restructurãrile ºi perfecþionãrile constante, determinate
de schimbãrile continue în domeniul concurenþei, necesitatea
supercalificãrii forþei de muncã ºi a învãþãrii permanente
solicitã tot mai mult indivizii sã þinã pasul cu vremurile.
Învãþãmântul la distanþã, de fapt, învãþãmântul la domiciliu
reprezintã o formã de învãþare practicã ºi comodã.
Învãþãmântul informatizat, bazat pe utilizarea tehnologiilor
moderne  calculator, Internet, televiziune -, deºi foarte
costisitor pentru universitãþi, aduce celor implicaþi în procesul
de instruire ºi formare importante beneficii. El este avantajos
pentru cei cu resurse modeste, pentru cei ocupaþi în diferite
sectoare de activitate, ca ºi pentru comunitãþile dezavantajate
sau izolate. Acest tip de învãþãmânt oferã o flexibilitate mai
mare în stabilirea conþinutului curricular, este mai adaptabil
la nevoile studenþilor, permite o evaluare rapidã ºi obiectivã,
faciliteazã reducerea costurilor pe mãsura creºterii numãrului
celor care beneficiazã de acesta.
.......................................
Participarea noastrã la manifestãri internaþionale din sfera
educaþiei a reprezentat prilejul de a ne compara cu universitãþi
din întreaga lume, multe fiind dintre cele mai mari ºi
prestigioase. Am avut, astfel, posibilitatea sã evaluãm,
comparativ, infrastructura, resursele, potenþialul ºi realizãrile
noastre.
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Am constatat cã, fãrã o dotare modernã, performantã,
nu putem vorbi de învãþãmânt de calitate, în general, ºi
de desfãºurarea în condiþii optime a formei de învãþãmânt
la distanþã, în special.
Universitatea Spiru Haret este singura instituþie de
învãþãmânt superior din þarã ºi una dintre puþinele din lume
care dispune de un post de televiziune propriu. Televiziunea
România de Mâine (tvRM) este post naþional universitar ºi
cultural, singurul cu acest profil din România. De curând, în
dotarea televiziunii a intrat ºi un car de reportaj ultraperformant,
în valoare de 1,5 milioane euro. Universitatea noastrã are o
editurã ºi un complex tipografic computerizat ultramodern,
peste 1.200 de computere de ultimã generaþie în laboratoare ºi
în Centrele pentru învãþãmânt la distanþã, racordate la Internet
24 de ore din 24, studiouri de transmisie în direct ºi de
înregistrare a cursurilor, consultaþiilor, sintezelor, dezbaterilor,
aparaturã complexã multimedia, programe soft de evaluare a
pregãtirii studenþilor ºi de evidenþã informatizatã etc.
Toate aceste investiþii în tehnicã ºi tehnologie de
ultimã orã pentru învãþãmânt reprezintã un efort financiar
de circa 6,5 milioane euro, numai în ultimii doi ani.
Prin infrastructura de care dispune, prin tehnologiile
utilizate  calculator, Internet, televiziune, carte tipãritã
 în procesul de învãþãmânt, prin calitatea absolvenþilor
 peste 35.000 -, prin realizãrile generale obþinute,
putem aprecia cã Universitatea Spiru Haret se situeazã
la un nivel comparabil cu cel al marilor instituþii de
învãþãmânt superior performante din lume, iar, prin
racordarea continuã la inovaþia de ultimã orã,
demonstreazã cã este pregãtitã sã rãspundã eficient
provocãrilor secolului XXI din domeniul educaþiei, cã
este o universitate pentru România de mâine.
(Din interviul acordat revistei Market Watch)

Textul integral în numãrul din septembrie 2005 al revistei
ºi în Opinia naþionalã din 3 octombrie 2005

 Rigoare didacticã ºi metode practice
în învãþãmântul la distanþã
Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC

 Directorii centrelor I.D. relateazã
Paginile 2, 3, 4, 5 ºi 6

 Reuniunile I.D.
în emisiunile Televiziunii
România de Mâine
Paginile 10 ºi 11

7-14 noiembrie 2005

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ 427-428

I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D.
Întâlniri metodice de lucru cu studenþii la forma de învãþãmânt la distanþã
a facultãþilor Universitãþii Spiru Haret
Prin întreaga lor desfãºurare, reuniunile din cele 43 de centre au constituit o
prelungire, în plan local, a deschiderii festive a anului universitar, care a avut loc la
Bucureºti, în ziua de 3 octombrie, la nivelul întregii universitãþi, oferind astfel ºi
studenþilor înscriºi la forma de învãþãmânt la distanþã o amplã ºi substanþialã imagine
a Universitãþii Spiru Haret la începutul anului de învãþãmânt 20052006.

Rigoare didacticã ºi metode practice
în învãþãmântul la distanþã
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC,
Directorul Departamentului pentru Învãþãmântul la Distanþã
La început de drum, în fiecare an
universitar se iveºte prilejul întâlnirilor cu
studenþii din reþeaua de învãþãmânt la
distanþã a Universitãþii Spiru Haret.
Confirmarea dorinþei de perfecþionare
metodicã, precum ºi stabilirea de obiective
pentru învãþarea eficientã este ocazionatã
de prezenþa faþã în faþã la sediul centrelor
ID a studenþilor cu reprezentanþii Senatului
ºi ai conducerii operative a Universitãþii,
prorectori, decani ºi prodecani, profesori
de prestigiu, responsabili cu activitatea ID.
În zilele de 15 ºi 16 octombrie în toate
Centrele ID din reþeaua naþionalã de
învãþãmânt la distanþã s-au derulat aceste
întâlniri didactice de lucru ocazionate de
deschiderea anului universitar 2005-2006.
Constatarea generalã de cea mai
importantã relevanþã se referã la faptul cã
aceste evenimente au avut loc într-o
atmosferã de responsabilitate ºi profesionalism, fiind marcatã rãspunderea care
revine deopotrivã studenþilor din Centrele
ID ºi cadrelor didactice universitare, aflate
la distanþã, dar totuºi mai aproape ca
oricând prin telecomunicare modernã ºi în

BACÃU
Deschiderea anului universitar 20052006 ºi întâlnirea de lucru cu studenþii anilor
I-IV a avut loc, la data de 16 octombrie, în
sala mare a Casei de Culturã din Bacãu, între
orele 13-16.
În partea întâi au fost prezentate Imnul
Universitãþii Spiru Haret ºi filmul privind
evoluþia Universitãþii Spiru Haret. Studenþii
au luat cunoºtinþã despre dotãrile de excepþie
ale universitãþii noastre, despre realizãrile ºi
prestigiul ei naþional ºi internaþional.
Din aceastã perspectivã, în cuvântul
sãu, conf. univ. dr. Daniela ªtefãnescu,
secretar ºtiinþific al Senatului Universitãþii
Spiru Haret, a subliniat însemnãtatea
învãþãmântului la distanþã, ca învãþãmânt
al viitorului, condiþiile superioare de pregãtire
oferite studenþilor ºi îndatoririle acestora
de a le utiliza la nivelul superior de exigenþã
specific universitãþii noastre. Dupã care au
luat cuvântul directorul Centrului ID ºi
studenta Mihaela Simion, anul I, Facultatea
de Limbi ºi Literaturi Strãine.
În partea a doua a reuniunii a avut loc
un scurt program artistic, la care ºi-au dat
concursul ansamblul de dansuri populare
Plaiurile Bistriþei al Casei de Culturã din
Bacãu, pregãtit de coregraful Teodor Druicã
ºi de profesorul Miticã Pricopie. Au fost
prezentate douã suite de dansuri populare
româneºti (din zonele folclorice Bacãu ºi
Maramureº). În program au fost incluse ºi
solistele: Larisa Þuþuianu (elevã) ºi Vasilica
(Tãtaru) Nãstase (solista Casei de Culturã),
studentã în anul II a Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret.
În partea a treia s-a desfãºurat instruirea
metodicã a studenþilor din anul I ID, efectuatã
de conf. univ. dr. Daniela ªtefãnescu ºi
directorul Centrului ID.
Au participat circa 800 de studenþi. În
cotidianul local Deºteptarea din
17 octombrie 2005 a apãrut un articol cu
aprecieri pozitive la adresa Universitãþii
Spiru Haret.
La intrarea în salã, studenþilor li s-a
distribuit revista Opinia naþionalã
(Conf.univ.dr. Nicu I. AUR, directorul
centrului).

BAIA MARE
Deschiderea anului universitar ºi
întâlnirea de lucru au avut loc în ziua de
16 octombrie la ora 10. De la început, au
fost prezentaþi invitaþii, conducerea ºi
componenþa nominalã ºi de funcþii a
secretariatului Centrului ID.

timp real cu cei ce învaþã pentru a dobândi
pregãtire superioarã.
A fost, în esenþã, prilejul înfãptuirii
practice a asistenþei tutoriale, a concretizãrii
interacþiunii directe studenþi-profesori în
planul comunicãrii ºi de grup, pe domenii
ºi specializãri.
Este de la sine înþeles cã, pe lângã
motivarea de ordin profesional, emoþiile
cele mai mari s-au întâlnit la studenþii anului
I, care au pãºit acum în mediul universitar
care le oferã posibilitatea de a se forma
profesional ºi uman la cote superioare.
La deschiderea fiecãrei întâlniri au fost
prezentaþi invitaþii, conducerea ºi
componenta nominalã ºi pe funcþii a
secretariatului centrului ID.
De altfel, studenþii ID au putut lua
cunoºtinþã despre conducerea Universitãþii
Spiru Haret, întrucât începuturile de
reuniuni s-au soldat cu proiectarea unui
semnificativ film documentar realizat din
studiourile tvRM, referitor la structura
Universitãþii Spiru Haret, dotãrile
excepþionale de care dispune (clãdiri în
proprietate, tipografie proprie ultra-

În continuare, delegatul Universitãþii,
conf. univ. dr. Chirilã Feodor, a prezentat
ideile din cuvântul rectorului Universitãþii
Spiru Haret, rostit la festivitatea deschiderii anului universitar 2005-2006. Au
produs o profundã impresie prezentarea
Universitãþii Spiru Haret, infrastructura,
realizãrile ºi prestigiul de care se bucurã
în þarã ºi pe plan internaþional.
Un punct care a fost dezbãtut în mod
detaliat a fost cel legat de forma de
învãþãmânt la distanþã, precizându-se
elementele legislative în vigoare în România
în acest moment, legislaþie respectatã în
totalitate de cãtre Universitatea Spiru Haret.
Într-un mod amãnunþit, clar ºi precis au
fost dezbãtute urmãtoarele aspecte: cele 5
resurse principale de studiu; modul concret
de învãþare (la domiciliu, prin efort propriu);
examinarea în sesiuni, cu noua formã de
examinare, cea computerizatã, realizatã de
regulã sâmbãta ºi duminica.
Întrebãrile puse de studenþi au primit
rãspuns pe loc, clarificându-se astfel
nelãmuririle care au existat.
ªedinþa de lucru a fost încheiatã prin
distribuirea Programelor analitice, a
cursurilor de sintezã, a publicaþiei Opinia
naþionalã, precum ºi a cursurilor solicitate
ºi existente în Centru.
La finalul întâlnirii au fost solicitate
impresii din partea bobocilor. Iatã câteva
exemple:
Mi-am clarificat aspecte legate de
modul de învãþare, de forma de examinare
(studentã Bota (Trif) Anca). ªedinþa de
lucru a fost bine organizatã, ni s-a rãspuns la
toate întrebãrile puse, lucru care mi-a plãcut
(student Lucut Lucian). Mi-a plãcut
discursul profesorului delegat, dl. Chirilã, am
aflat lucruri noi bune de reþinut, despre forma
de învãþãmânt la distanþã ºi despre alte
aspecte care anterior mi s-au pãrut confuze
(student Minghiras Traian) (Prof. Marius
CRACIUN, directorul centrului).

BLAJ
În ziua de 16 Octombrie 2005 a avut loc
deschiderea anului universitar la Centrul ID
din Blaj. La ºedinþã au participat 90% din
studenþii înscriºi la aceastã formã de
învãþãmânt. În deschidere, directorul
Centrului ID a subliniat importanþa instruirii
la distanþã pentru pregãtirea superioarã a
studenþilor, în concordanþã cu standardele
europene de învãþãmânt
S-a dat apoi citire cuvântului rectorului
Universitãþii Spiru Haret prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, rostit la inaugurarea
noului an de învãþãmânt superior 2005-2006.

modernã ºi editurã, peste 1400 computere
de ultimã generaþie legate continuu la
Internet, post propriu naþional, cultural ºi
universitar tvRM prin satelit º.a.).
Cu ajutorul imaginilor, studenþii ID
s-au convins de efortul de mare anvergurã
depus de Fundaþia România de Mâine ºi
conducerea Universitãþii Spiru Haret
pentru completarea ºi înnoirea continuã a
bazei materiale didactice.
Învãþãmântul la distanþã este avantajos
ºi ieftin pentru studenþi, însã este costisitor
ºi complex din punct de vedere operaþional, funcþional pentru universitate.
Tocmai, datoritã strategiei fezabile
abordate de Universitatea Spiru Haret
pentru dezvoltare ºi adaptare continuã
la standardele cele mai moderne de pe plan
mondial din învãþãmântul superior se obþin
succesele în plan didactic, formativ,
profesional.
Atractivitatea faþã de Universitatea Spiru
Haret se naºte din realitatea faptelor, din
orientarea ce exprimã flexibilitate, centrarea
pe student, facilitarea învãþãrii acestuia prin
cele mai moderne ºi eficiente instrumente,
mijloace didactice, universitare.
Interesul major al tuturor studenþilor
participanþi la aceste întâlniri s-a focalizat
însã asupra ideilor ºi datelor prezentate în

S-au subliniat aspectele principale care
definesc Universitatea Spiru Haret:
infrastructura superioarã, corp profesoral
de înaltã competenþã, multiplele realizãri
pe plan intern ºi internaþional, prestigiul
universitãþii. De asemenea, au fost
evidenþiate resursele de învãþare ce conduc
la asigurarea standardelor ID, resurse puse
la dispoziþia studenþilor prin investiþiile
masive realizate de universitate.
În continuare s-a dat citire ºi a fost
dezbãtutã metodologia de organizare ºi
desfãºurare a examinãrii computerizate Au
fost subliniate etapele pregãtitoare pentru
aplicarea acestei metodologii; pregãtirea
studenþilor, pregãtirea cadrelor didactice etc.
Au fost precizate, totodatã, etapele
principale de aplicare a acestei metodologii,
punându-se accent deosebit pe desfãºurarea
practicã a examinãrii.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul
mai mulþi studenþi care au fãcut aprecieri
pozitive asupra modului de organizare ºi
funcþionare a ID-ului (pregãtirea lucrãrilor
de sintezã, programe analitice, bibliografii
axate pe tematica disciplinelor, toate acestea
în colaborare cu catedrele de specialitate).
Aprecieri pozitive au fost ºi cu privire la
unele forme de colaborare, cum sunt
consultaþiile, rãspunsuri la întrebãri prin
intermediul revistei Opinia naþionalã ºi prin
consultaþiile la tvRM. S-a subliniat, de
asemenea, însemnãtatea iniþierii studenþilor
în activitatea pe calculator ºi, în acest scop,
au fost stabilite orele speciale, coordonate
de profesorul de informaticã, cunoscut fiind
faptul cã fãrã cunoaºterea calculatorului nu
se poate obþine eficienþa doritã.
Totodatã, s-au fãcut ºi unele propuneri
de îmbunãtãþire a activitãþii: s-a recomandat
ca titularul de disciplinã sã transmitã notele
de la examen în timp util; studenþii au
propus ca asemenea întâlniri metodologice
sã se organizeze mai des, cel puþin o datã
pe semestru, pânã când noul sistem de
examinare prin noua metodologie se va
implementa; s-a solicitat ca fondul de carte
al bibliotecii sã fie majorat, cel puþin cu
lucrãrile care apar la Editura Fundaþiei
România de Mâine, pentru a putea fi împrumutate, de studenþi, pe un termen limitat
(Prof. univ. dr. Gheorghe TRANDAFIR,
directorul centrului).

CONSTANÞA
Sâmbãtã, 15 octombrie 2005, a avut loc
în aula P 01 din sediul Universitar
Spiru Haret Constanþa, întâlnirea cu
studenþii anului I ID (ora 9) ºi cei din anii

Un alt atribut al reuniunilor de la centrele I.D. a fost caracterul lor de lucru,
metodologic, pentru informarea participanþilor asupra detaliilor procesului de
învãþãmânt la distanþã, a organizãrii ºi funcþionãrii asistenþei tutoriale.
O atenþie deosebitã a fost acordatã dialogului cu participanþii, întrebãrilor ºi
propunerilor formulate de aceºtia.
reluare pe ecranele sãlilor de întâlniri, sau
publicate în presa localã ºi centralã, din
alocuþiunea rectorului Universitãþii Spiru
Haret la festivitatea deschiderii anului
universitar 2005-2006. Era normal sã se
manifeste acest interes, întrucât în cuvântul
sãu rectorul Universitãþii Spiru Haret a
explicat formula de studii conform
legislaþiei noi, premierã în învãþãmântul
superior din România.
Studenþii ID din anul I intrã sub
incidenþa acestui algoritm general de studii
universitare, aflat în concordanþã deplinã
cu sistemul european de învãþare,
armonizat deplin cu prevederile acordului
de la Bologna referitor la perfecþionarea
învãþãmântului european.
În acest context, studenþii ID au luat din
nou cunoºtinþã despre evenimentul recent
petrecut în Italia, la Bologna unde, în ziua
de 16 septembrie 2005, Universitatea
Spiru Haret a devenit semnatara documentului universitar Magna Charta
Universitatum, alãturi de alte 520 de
universitãþi importante din Europa.
Viitorul umanitãþii depinde hotãrâtor de
dezvoltarea culturalã, ºtiinþificã ºi tehnicã,
aceasta fiind posibilã prin învãþare,
educare, cercetare.
De aceea, în cadrul întâlnirii s-a reiterat
succint conþinutul formei de învãþãmânt la
distanþã, fiind prezentate elemente de
legislaþie ºi asigurare în România ºi la
Universitatea Spiru Haret a acesteia,
durata ºi aspecte didactice, de metodicã.
S-a realizat descrierea în amãnunt, clarã,
precisã a resurselor de învãþare ce se asigurã
studenþilor ID. S-a indicat studenþilor modul

II, III, IV (ora 11), la care au participat
majoritatea studenþilor înscriºi în acest an.
Au participat directorul centrului, cadre
didactice ale Universitãþii Spiru Haret,
bibliotecarele care au distribuit legitimaþiile
studenþilor din anul I, programele, sintezele,
ziarul Opinia naþionalã ºi au vândut
cursurile universitare tipãrite de Editura
Fundaþiei România de Mâine.
Le-au fost prezentate, conform programului stabilit, cuvântarea rectorului
Universitãþii Spiru Haret la festivitatea de
deschidere a anului universitar 2005-2006,
discurs publicat ºi în ziarul local Telegraf
din 14 octombrie 2005; pe care studenþii
l-au citit.
În continuare, au luat cunoºtinþã de
prevederile Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a examinãrii computerizate, de
drepturile ºi datoriile studenþilor din
Regulamentul privind activitatea profesionalã ºi de precizãrile privind folosirea
Bibliotecii virtuale.
Au fost subliniate coordonatele
reformei în învãþãmântul superior
românesc, posibilitatea specializãrii prin
masteratele care funcþioneazã ºi în cadrul
facultãþilor constãnþene ale Universitãþii
Spiru Haret, posibilitatea pregãtirii
pedagogice, în cursul celor trei ani sau
dupã licenþã, prin modulul psihopedagogic
organizat de cãtre Departamentul pentru
Pregãtirea Personalului Didactic al
Universitãþii Spiru Haret ºi condiþiile
obþinerii, prin Centrul de Limbi Strãine al
Universitãþii Spiru Haret, a atestatului de
limbi strãine.
Studenþii au apreciat condiþiile oferite
de Universitatea Spiru Haret pentru
pregãtirea universitarã prin învãþãmântul
la distanþã ºi au formulat întrebãri cu
privire la modalitatea de organizare a
examenului de licenþã dupã cei trei ani de
studii, ºi cum pot beneficia pot primi burse
de merit, dacã se va înfiinþa o facultate de
psihologie la Constanþa, deoarece sunt
numeroase solicitãri. De asemenea, au
întrebat cum se organizeazã practica de
specialitate la Psihologie, ce înseamnã curs
practic de limba strãinã în cadrul Facultãþii
de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
ºi dacã munceºte periodic în strãinãtate,
în ce sesiuni îºi poate susþine examenele.
S-a rãspuns tuturor întrebãrilor ºi li s-a
recomandat studenþilor sã citeascã cu
atenþie precizãrile din programele analitice
ºi cursurile de sintezã, cu privire la
organizarea practicii de specialitate ºi cu
formele ºi condiþiile de evaluare periodicã
ºi finalã (Prof. univ. dr. Olga DUÞU,
directorul centrului).

cum se asigurã resursele respective ºi accesul
la acestea la Centrele ID ºi la domiciliu.
Din rândul studenþilor, în dialogul
tutorial purtat în sãlile de întâlniri în plen,
pe domenii ºi ani de studii au fost puse
întrebãri ºi s-au primit rãspunsuri,
clarificãri despre modul cum se învaþã la
distanþã, faptul cã preponderenþa didacticã
se regãseºte în efortul propriu de studiu.
Studenþii ID beneficiazã de asistenþa
tutorialã pentru facilitarea învãþãrii.
Valorosul corp didactic universitar ºi-a
asumat pe deplin îndatoririle ce-i revin, prin
elaborarea de cursuri în format ID de
eficienþã, a manualelor tipãrite, a materiei
de curs amplasatã în format electronic în
Biblioteca virtualã ºi a emisiunilor didactice
de cursuri în direct sau înregistrate, consultaþii, dezbateri, seminarizãri on-line º.a.
Studenþii ID au luat cunoºtinþã de modul
cum este asiguratã asistenþa tutorialã prin
comunicarea cu Centrele ID la care sunt
arondaþi, precum ºi de modul cum pot
comunica, dupã caz cu titularii de disciplinã.
De mare interes în rândul studenþilor ID
s-a dovedit prezentarea succintã a
metodologiei organizãrii ºi desfãºurãrii
examinãrii computerizate.
Fiecare din cele 43 de Centre teritoriale
ID din þarã, au în dotare laboratoare cu 1020 pânã la 25 de computere de ultimã
generaþie legate 24 de ore din 24 la Internet.
Printr-o hotãrâre a rectorului Universitãþii
Spiru Haret, în spiritul preocupãrilor pentru
extinderea ºi modernizarea bazei materiale,
dotarea informaticã a instituþiei urmeazã a fi
completatã cu încã 1000 de computere
ultraperformante.

FOCªANI
Întâlnirea didacticã de lucru a avut loc
în ziua de sâmbãtã, 15 octombrie 2005, în
sala de spectacole a Casei de Culturã a
Sindicatelor din Focºani.
Având în vedere numãrul mare de
studenþi ºi capacitatea sãlii, activitatea s-a
realizat în douã intervale de timp; de la
ora 9 la 11.30, cu studenþii din anul I, ºi de
la ora 12.00, cu studenþii din anii II, III ºi
IV. S-a înregistrat o foarte bunã participare,
numãrul acestora cifrându-se la cca. 90%
din totalul celor înscriºi, demonstrând
interesul major al acestora faþã de
cunoaºterea prestigiului Universitãþii
Spiru Haret, de condiþiile în care vor
învãþa, de facilitãþile de care vor beneficia.
Au fost prezenþi la întâlnire primarul
Municipiului Focºani  Decebal Bacinschi
ºi inspectorul ºcolar general Dãnuþ Popoiu,
care au rostit scurte alocuþiuni.
Din partea conducerii Universitãþii
Spiru Haret a participat prof. univ. dr.
Alexandru Mureºan, prorector.
In deschiderea întâlnirii didactice a fost
proiectatã ºi audiatã festivitatea de
deschidere a noului an universitar de la
Bucureºti, un interes deosebit avându-l
discursul prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
rectorul Universitãþii Spiru Haret.
Prof. univ. dr. Alexandru Mureºan a
prezentat ºi explicat pe larg studenþilor
specificul activitãþii Universitãþii Spiru
Haret, a insistat asupra învãþãmântului la
distanþã în contextul noilor reglementãri
privind organizarea învãþãmântului
superior ºi a rãspuns la numeroase întrebãri
puse de studenþi.
Directorul Centrului ID a fãcut o privire
retrospectivã asupra primului an de
învãþãmânt ºi a clarificat chestiuni legate de
activitatea cu studenþii în anul 2005-2006.
De asemenea, s-a insistat cu prioritate asupra
modalitãþilor de pregãtire a examenelor ºi de
susþinere a lor în sistem computerizat.
Dupã fiecare serie de întâlniri, studenþilor
le-au fost distribuite programele analitice ºi
cursurile sintezã.
Concluzia desprinsã
atât din
desfãºurarea întâlnirilor, cât ºi din
discuþiile ulterioare cu studenþii este cã
aceastã activitate a fost deosebit de utilã
ºi cã i-a sensibilizat într-o bunã mãsurã
asupra responsabilitãþilor ce le revin în
perspectiva asumãrii statutului de student
al Universitãþii Spiru Haret, alinierii la
exigenþele standardelor europene existente
în domeniul învãþãmântului superior (Prof.
Simion ENE, directorul centrului).

Se asigurã astfel, nu numai condiþiile
de evaluare-examinare obiectivã, în timp
real a cunoºtinþelor acumulate de studenþi,
dar sunt create ºi premise pentru ca acei
studenþi care nu sunt încã posesori ai unui
calculator personal sã aibã posibilitatea de
familiarizare cu tehnologiile informaþionale, sã simuleze, sã exerseze ºi sã
efectueze auto-evaluarea periodicã în
laboratoarele din centre.
Aºadar, studenþii ID beneficiazã de
accesul la Biblioteca Virtualã, iar la sediul
facultãþilor ºi în Centrele ID este instalat
programul ExamViewPro pentru
evaluare-examinare folosit în marile
universitãþi din SUA ºi din alte þãri.
Trecerea la examinarea computerizatã
asistatã la centrele ID a fost primitã cu
profesionalism ºi interes vãdit din partea
studenþilor ID, întrucât deopotrivã studenþii
ºi sunt conºtienþi de faptul cã acesta
reprezintã o etapã calitativã superioarã în
procesul de instruire, asigurând creºterea
competitivitãþii Universitãþii Spiru Haret.
* * *
Este cât se poate de concludent faptul
cã manifestãrile didactice tutoriale,
ocazionate de deschiderea anului universitar
2005-2006 reprezintã un succes de
ansamblu al Universitãþii Spiru Haret ºi
responsabil, temeinic ºi profesionist a
tuturor celor implicaþi în procesul de
învãþãmânt. Sunt astfel deja create condiþiile
ºi premisele de eficienþã ºi prestigiu care
asigurã înscrierea Universitãþii Spiru Haret
pe o traiectorie superioarã în sistemul
învãþãmântului superior românesc.

GALAÞI
Întâlnirea didacticã de lucru ºi deschiderea anului ºcolar universitar 2005-2006
pentru ID s-au desfãºurat într-o atmosferã
specificã mediului universitar, în sala mare
de spectacole a Casei de Culturã a
Sindicatelor, instituþie în incinta cãreia se
gãseºte ºi sediul Centrului ID Galaþi.
Din partea conducerii Universitãþii
Spiru Haret a participat conf.univ.dr. Aurel
Cazacu, iar de la Centrul ID profesorii
Simion ªtefan, director ºi Ioan Manole,
director administrativ. La deschidere au
participat circa 500 de studenþi.
Dupã prezentarea participanþilor la
deschidere, din partea Universitãþii
Spiru Haret, studenþilor li s-a prezentat
(audio ºi video) cuvântarea rostitã de
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, preºedinte
al Fundaþiei România de Mâine ºi rector
al Universitãþii Spiru Haret, cu ocazia
deschiderii anului ºcolar universitar
2005-2006, care a avut loc la Bucureºti în
Aula Magna, în data de 3 octombrie 2005.
Cuvântarea a fost apreciatã de
participanþi, deoarece studenþilor de la ID
li s-a înfãþiºat o universitate puternicã, cu
legãturi strânse în lumea universitarã
internã ºi internaþionalã, cu o bazã
materialã la standarde occidentale.
Au fost prezentate structura, facultãþile
ºi specializãrile Universitãþii Spiru Haret,
moderna ei infrastructurã, precum ºi forma
de învãþãmânt la distanþã.
Conf.univ.dr. Aurel Cazacu le-a vorbit
studenþilor despre schimbãrile survenite în
învãþãmântul universitar, despre reforma
învãþãmântului, structurat pe cele trei cicluri
 studii de licenþã, masterale ºi doctorat  ºi
despre posibilitãþile studenþilor de la
învãþãmântul la distanþã de a le urma. De
asemenea, au fost prezentate facilitãþile cu care
Universitatea Spiru Haret vine în întâmpinarea
studenþilor de la distanþã, metodologiile de
învãþare-formare specifice, sinteze ºi
programe analitice, oferite gratuit, cursuri,
Internetul cu Biblioteca virtualã, cursuri la Tv
România de Mâine, consultaþii ºi dezbateri,
publicate în revista Opinia naþionalã etc.
Studenþii au pus întrebãri punctuale
legate de durata studiilor, modalitãþi de
pregãtire ºi susþinere a licenþei, de desfãºurare
a examenelor º.a., la care au rãspuns prof.
Simion ªtefan ºi conf. univ. dr. Aurel Cazacu.
La finalul întâlnirii, studenþilor li s-au
distribuit sintezele ºi programele analitice
existente deja la Centrul ID Galaþi
(Prof.univ.dr. Simion ªTEFAN, directorul
centrului).
(Continuare în pag. 3)
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IAªI
În ziua de 16 octombrie 2005, la sediul
Centrului de Învãþãmânt la Distanþã din
Iaºi, în Aula Filialei Iaºi a Academiei
Române, au avut loc deschiderea anului
universitar 2005-2006 ºi întâlnirea
metodicã cu studenþii Universitãþii
Spiru Haret. Din partea conducerii ºi
Senatului Universitãþii Spiru Haret a
participat prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru,
decanul Facultãþii de Istorie.
La începutul manifestãrii, a fost prezentat
discursul prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
rectorul Universitãþii Spiru Haret ºi
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rostit cu prilejul deschiderii anului de
învãþãmânt 2005-2006.
În continuare, a luat cuvântul directorul
Centrului Iaºi, care a scos în evidenþã faptul
cã Universitatea Spiru Haret, cea mai mare
instituþie de învãþãmânt superior particular
din þarã, se aflã la cel de al 15-lea an de
existenþã ºi cã învãþãmântul la distanþã
reprezintã viitorul. De asemenea, a arãtat
cã Centrul ID din Iaºi dispune de o dotare
modernã, cu o reþea de calculatoare de
ultimã generaþie, care se aflã la dispoziþia
studenþilor. Apoi a fost prezentat asistenþei
prof. univ. Gheorghe Oniºoru, reprezentantul Senatului Universitãþii Spiru Haret.
În cuvântul sãu, decanul Facultãþii de
Istorie a arãtat cã fondurile au fost gestionate
eficient, universitatea dispunând de un
potenþial material ºi uman remarcabil. Apoi
au fost prezentate rezultatele obþinute, faptul
cã Spiru Haret este singura universitate din
þarã care a participat la Târgul Mondial al
Educaþiei de la Lisabona (Portugalia) ºi la
alte manifestãri de acest gen din lume, cã este
singura universitate particularã din þarã care
a semnat Declaraþia de la Bologna (Italia).
Totodatã, au fost prezentate facilitãþile pe care
universitatea le creeazã pentru studenþii de
la învãþãmântul la distanþã (cursuri de sintezã
gratuite, programe analitice gratuite etc.).
Expunerea prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru
a fost rãsplãtitã cu aplauze.
În continuare, studenþii au formulat diferite
întrebãri legate de învãþãmântul la distanþã, la
care au primit rãspunsuri din partea domnului
decan ºi a directorului de centru.
La sfârºitul manifestãrii au fost
distribuite studenþilor prezenþi cursuri de
sintezã, programe analitice ºi revista
Opinia naþionalã (Radu RACHIERU,
directorul centrului).

ORADEA
În deschiderea festivitãþii a luat
cuvântul directorul Centrului ID, care a
salutat prezenþa conf. univ. dr. Mihail
Andreescu, în calitate de reprezentant al
Universitãþii Spiru Haret, ºi a adresat un
scurt cuvânt studenþilor.
În continuare, conf. univ. dr. Mihail
Andreescu a prezentat ideile majore din
cuvântul rectorului Universitãþii Spiru Haret,
adresat studenþilor cu prilejul festivitãþii de
deschidere a anului universitar 2005-2006,
aceastã prezentare fiind precedatã de
vizualizarea imaginilor de la tvRM.
A urmat o prezentare semnificativã a
Universitãþii Spiru Haret, a infrastructurii,
realizãrilor ºi prestigiului de care se bucurã
instituþia.
Momentul urmãtor a fost consacrat unei
descrieri detaliate a formei de învãþãmânt
la distanþã: resursele de studiu asigurate
studenþilor pentru o pregãtire corespunzãtoare; modul de examinare la centrele ID
în sesiunile de examene, folosind programul
computerizat; asigurarea asistenþei tutoriale,
vizavi de studenþi, prin intermediul
personalului de la centru; elemente de
legislaþie ºi organizare a acestei forme de
învãþãmânt; structura anului universitar
2005-2006 aprobatã în Senatul Universitãþii
Spiru Haret; precizãri privind utilizarea
Bibliotecii virtuale.
Directorul Centrului ID a prezentat
studenþilor Regulamentul privind activitatea
profesionalã a acestora.
În încheiere, conf. univ. dr. Mihail
Andreescu a oferit rãspunsuri la întrebãrile
ridicate de studenþi, referitoare la sistemul
de credite transferabile, programul de
pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã,
Centrul de Limbi Strãine, domenii de licenþã
ºi programele de masterat (Prof. Iosif
EILENDER, directorul centrului).

PIATRA NEAMÞ
Deschiderea anului universitar 20052006 la Centrul ID din Piatra Neamþ a avut
loc duminicã, 16 octombrie 2005 ºi s-a
desfãºurat în sala mare a Casei de Culturã
din Piatra Neamþ, unde se aflã ºi sediul
centrului nostru. La deschidere a participat,
din partea Senatului Universitãþii Spiru Haret,
conf. univ. dr. Mariana Rudãreanu.

Numãrul studenþilor participanþi s-a ridicat
la 250, din toþi anii de studiu ºi toate
specializãrile.
Conf.univ.dr. Mariana Rudãreanu a
transmis mesajele de felicitare din partea
conducerii Universitãþi Spiru Haret, cu
ocazia acestei deschideri a noului an. A
informat studenþii despre noile cicluri de
învãþãmânt superior, licenþã, masterat ºi
doctorat, despre creditele transferabile ºi
modul de absolvire a studenþilor prin
transferul acestor credite. Conf. univ. dr.
Mariana Rudãreanu a spus, în final, cã
aºteaptã de la studenþii Centrului nostru sã
obþinã la examene rezultate bune ºi foarte
bune. Aceste rezultate sã fie pe mãsura
dotãrilor ºi condiþiilor materiale superioare
pe care universitatea le oferã studenþilor.
Discuþiile metodice care au urmat au
inclus ºi referiri la faptul cã, în anul
universitar 2004-2005, au promovat 159
studenþi din 198 înscriºi la începutul
anului; în actualul an universitar sunt
înscriºi 370 de studenþi la 22 specializãri,
predominând Facultatea de Drept ºi
Facultatea de Sociologie-Psihologie; a fost
amenajatã sala calculatoarelor.
În încheiere, directorul Centrului mulþumeºte conducerii Universitãþii, domnului
rector, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
pentru promptitudinea ºi bunãvoinþa cu
care a sprijinit centrul ºi a soluþionat
problemele tuturor studenþilor.
La sfârºitul întâlnirii s-au distribuit
revista Opinia naþionalã ºi alte materiale
didactice (Prof. Mihai OBREJA, directorul
centrului).

PLOIEªTI
Întâlnirea didacticã cu studenþii ID
arondaþi Centrului Teritorial Ploieºti s-a
desfãºurat conform planificãrii realizate de
comun acord cu conducerea departamentului ID, respectiv în trei serii pentru
anul I (sâmbãtã, 15 oct.  ora 9, ora 12,
ora 15) ºi într-o serie pentru anii II, III ºi
IV (duminicã, 16 oct.  ora 10). Pentru
fiecare întâlnire în parte, structura întâlnirii
de lucru cu studenþii a fost urmãtoarea:
 vizionarea filmului de prezentare a
universitãþii, realizat de tvRM;
 vizionarea cuvântãrii prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, preºedintele Fundaþiei România
de Mâine, rostitã cu prilejul deschiderii
anului de învãþãmânt 2005-2006;
 prezentarea Centrului Teritorial
Ploieºti realizatã de directorul centrului;
 cuvântul prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac,
prorector al Universitãþii Spiru Haret,
director al departamentului ID, cu referiri
ample la urmãtoarele aspecte: istoricul
universitãþii cu accent pe dotarea umanã ºi
materialã a acesteia, renumele universitãþii
pe plan naþional ºi internaþional ºi relaþiile
de colaborare cu universitãþi de prestigiu
din întreaga lume, baza legalã privind
organizarea învãþãmântului la distanþã,
facilitãþile oferite studenþilor ID, resursele
de studiu pentru studenþii ID, modalitatea
de verificare din sesiunile de examene,
prezentarea personalului centrului ºi al
programului de funcþionare cu studenþii etc.;
 discuþii ºi clarificãri ale problemelor
formulate de studenþi;
 intonarea imnului studenþilor 
Gaudeamus;
 intonarea imnului Universitãþii
Spiru Haret;
 vizionarea unor imagini din programul
artistic de la festivitatea de deschidere a
anului universitar 2005-2006.
La întâlnirea didacticã au participat
reprezentanþi din partea Televiziunii
România de Mâine ºi ai revistei Opinia
naþionalã (Prof. Gabriel ÞAGA, directorul
centrului).

SATU MARE
În deschiderea întâlnirii din sala de
festivitãþi, au fost prezentaþi delegatul din
partea Senatului Universitãþii, decan al
Facultãþii de Drept, prof. univ. dr. Ioan
Condor, invitaþii din partea Comisiei de
Coordonare a Consiliului local al oraºului
Zutphen (Olanda), oraº înfrãþit cu oraºul
Satu Mare, soþii Evelien ºi Gijs van Nus,
precum ºi conducerea ºi componenþa
nominalã ºi pe funcþii a secretariatului
Centrului ID Satu Mare.
Dupã acest moment introductiv, cu
ajutorul imaginilor de la tvRM a fost
prezentatã cuvântarea rectorului Universitãþii
Spiru Haret, rostitã la deschiderea noului
an de învãþãmânt superior. În continuare,
prof. univ. dr. Ioan Condor a vorbit despre
infrastructura, realizãrile ºi prestigiul de
care se bucurã Universitatea Spiru Haret
în þarã ºi pe plan internaþional, fãcându-se
referire ºi la Expoziþia Internaþionalã de la
Beijing 2005, la care Universitatea noastrã
a fost prezentã.

TIMIªOARA

A fost prezentatã pe larg forma de
învãþãmânt la distantã, specificându-se
unele dintre dispoziþiile Legii 288/2005 ºi
modul de aplicare a acestora de cãtre
Universitatea Spiru Haret. În continuare,
au fost prezentate în amãnunt resursele
principale de învãþare, care sunt asigurate
studenþilor ID  cursuri sintezã tipãrite,
manuale extinse, Internetul cu Biblioteca
virtualã, tvRM ºi publicaþia Opinia
naþionalã, precum ºi modul de asigurare
ºi accesul la acestea prin centrul ID sau la
domiciliu, insistându-se atât asupra
efortului propriu pe care urmeazã a-l
depune studenþii de la aceastã formã de
învãþãmânt, cât ºi asupra asistenþei tutoriale
ºi a realizãrii examinãrii de cãtre centrele
ID în sesiunea de examene, prin folosirea
programului computerizat.
S-a rãspuns tuturor întrebãrilor
formulate de cãtre studenþi, referitoare la
modul de organizare ºi susþinere a
examenului de licenþã.
La finalul întâlnirii s-au distribuit
gratuit, fiecãrui student, manualul cu note
de curs sintezã, broºura cu planul de
învãþãmânt ºi programele analitice, iar
publicaþia Opinia naþionalã a fost oferitã
atât studenþilor, cât ºi celorlalþi participanþi
(Violeta Anca PETRAN, directorul centrului).

SLATINA
În seria de manifestãri dedicate
deschiderii anului universitar 2005 - 2006,
Centrul de Învãþãmânt la Distanþã Slatina
ºi-a primit studenþii. Peste 500 de studenþi
au luat parte la festivitatea gãzduitã de
Casa de Culturã a Sindicatelor din
localitate, eveniment înregistrat ºi de o
echipã a Televiziunii România de Mâine.
Din partea Senatului Universitãþii
Spiru Haret au participat conf. univ. dr.
Gheorghe Bicã, conf. univ. dr. Matei
Viorel, decanul Facultãþii de Management
Financiar-Contabil din Craiova, precum
ºi conducerea ºi secretariatul Centrului ID.
În cuvântul de deschidere, directorul
Centrului ID a apreciat cã Universitatea
Spiru Haret s-a impus în conºtiinþa opiniei
publice ºi ºi-a câºtigat respectul ºi
recunoaºterea atât în þarã, cât ºi peste hotare,
devenind cea mai puternicã, instituþie de
învãþãmânt universitar particular din
România. Intr-un timp relativ scurt,
Universitatea Spiru Haret a reuºit sã
deschidã numeroase centre de învãþãmânt
la distanþã, printre care ºi cel de la Slatina.
Reprezentantul Senatului Universitãþii
Spiru Haret, conf. univ. dr. Gheorghe Bicã,
a salutat prezenþa celor 500 de studenþi,
asigurându-i cã forma de învãþãmânt pentru
care au optat reprezintã, de fapt, viitorul
învãþãmântului modern.
Apoi, domnia sa a rãspuns întrebãrilor
venite din partea studenþilor privind
structura anului universitar, organizarea
sesiunii de examene în sistem on-line ºi
pregãtirea primei promoþii a Centrului ID
Slatina care va susþine examenul de licenþã
în anul 2006. Misiunea didacticã a instituþiei
se identificã cu procesul de formare a
viitorilor specialiºti-profesioniºti în diferite
domenii de activitate, chemaþi sã deprindã
schimbarea, sã o provoace, sã o conducã.
Directorul Centrului ID a realizat
descrierea în amãnunt a celor 5 resurse de
învãþare, aprofundând modul cum se
învaþã, cum este asiguratã asistenþa
tutorialã, rãspunzând astfel întrebãrilor
formulate de studenþi. La finalul întâlnirii,
au fost distribuite programele analitice,
cursurile de sintezã ºi publicaþia Opinia
naþionalã, iar în laboratorul de informaticã
au fost exemplificate, studenþilor prezenþi,
modalitãþile de susþinere a examenelor,
prin rularea unor teste în programul
ExamViewPro, precum si modalitatea de
accesare a Bibliotecii virtuale (Profesor
Cãtãlin BARBU, directorul centrului).

SLOBOZIA
În ziua de 15 octombrie 2005, s-a
desfãºurat la Centrul ID Slobozia, conform
programãrii, întâlnirea didacticã de lucru
cu studenþii de la învãþãmântul la distantã.
A participat din partea Senatului
Universitãþii, prof. univ. dr. Gheorghe Pistol,
decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci.
În prima parte a întâlnirii, cea dedicatã
studenþilor anului I, din cei 647 de studenþi
au fost prezenþii aproximativ 80 %.
În intervalul 9  10 s-au distribuit ziare
ºi materiale didactice ( sinteze ºi programe
analitice).
A fost dezbãtut fiecare punct înscris în
ordinea de zi a întâlnirii, dupã care s-a rãspuns
la întrebãrile adresate de cãtre studenþi.
Aceºtia au fost interesaþi mai mult de
modul de desfãºurare a examenelor, de
materiale de pregãtire, îndeosebi, cãrþile
apãrute la Editura România de Mâine ºi modul
de accesare a Internetului pentru culegerea
informaþiilor privind activitatea didactica.

La întâlnirea cu studenþii anilor II, III,
IV programatã a se desfãºura de la 12  14,
aceºtia au fost interesaþi de modul de
desfãºurare a examenelor (perioada, cum se
procedeazã efectiv, notare etc), precum ºi
de licenþa (unde se susþine, cum vor proceda
la pregãtirea lucrãrii etc).
Este relevant faptul cã la Centrul ID.
Slobozia sunt înscriºi peste 1300 de
studenþi. Pentru organizarea ºi desfãºurarea
corespunzãtoare a activitãþii în cadrul
întâlnirii s-au fãcut numeroase propuneri
vizând  suplimentarea numãrului de
calculatoare, organizarea unei simulãri a
sesiunii atât pentru clarificarea studenþilor,
cât ºi pentru edificarea noastrã, durata de
examinare, precizându-se cum sã procedãm
în timpul examenelor, cum sã facem
programarea etc; asigurarea unor informaþii
corecte în legãturã cu acordarea burselor
pentru studenþii din judeþele sinistrate.
Este util de subliniat faptul cã la aceastã
întâlnire didacticã au fost prezenþi reprezentanþi din mass-media localã ºi se va reflecta
în ziarele din aceastã sãptãmânã (a apãrut
deja o paginã în ziarul Informaþia),
cuprinzând ºtiri ºi informaþii de la întâlnirea
didacticã din 15 octombrie. Din partea
ziarului ªtirea s-a fãcut propunerea ca
studentului care va avea media cea mai mare
la încheierea anului universitar sã i se ofere
drept premiu un televizor color (Floricica
DUMITRU, directorul centrului).

TÂRGU JIU
Întâlnirea didacticã cu studenþii de la
învãþãmântul la distanþã a avut loc în
15 octombrie a.c. ºi s-a desfãºurat în douã
etape:  prima etapã cu studenþii anului I, iar
cea de-a doua cu studenþii anilor II, III, IV.
La ambele întâlniri, a participat
din partea conducerii Universitãþii
Spiru Haret, profesor universitar doctor
Constantin Mecu, prorector.
În cuvântul rostit la întâlnirea cu studenþii
anului I, domnia sa a conturat imaginea ºi
prestigiul Universitãþii Spiru Haret, a fãcut
o prezentare convingãtoare a acestei forme
moderne de pregãtire, cu posibilitãþile
specifice de instruire, cu avantajele ºi
facilitãþile oferite, realizãrile ºi potenþialul
sãu didactic ºi ºtiinþific.
În continuare, s-au prezentat forma de
învãþãmânt la distanþã, elementele de
legislaþie legate de aceastã formã de
învãþãmânt, noua structurã de învãþãmânt
universitar cu cele trei etape: licenþã,
masterat, doctorat, pentru ca, în final, sã
se reliefeze resurselor de învãþare asigurate
studenþilor I.D.
De asemenea, s-a insistat asupra
modului de examinare computerizatã,
rãspunzându-se concret la întrebãrile puse
de studenþi.
Înainte de începerea festivitãþii ºi dupã
aceasta s-a continuat distribuirea broºurilor
cu Planul de Învãþãmânt, a Programelor
analitice, precum ºi a Sintezelor.
Întâlnirea cu studenþii anilor II, III ºi
IV a fost centratã pe examenul de licenþã,
studenþii punând diverse întrebãri legate de
modul ºi locul de desfãºurare a acestui
examen. În ambele întâlniri la care studenþii
au participat într-un numãr acceptabil,
atmosfera a fost de lucru, studenþii apreciind
în mare mãsurã activitatea reprezentanþilor
conducerii Universitãþii în Tg-Jiu.
De asemenea, a fost lansatã invitaþia
tuturor studenþilor de a veni în laboratorul
de informaticã pentru a lucra efectiv ºi a
se obiºnui cu examinarea pe computer.

Considerãm cã întâlnirile ºi-au atins
scopul ºi sperãm ca activitatea Centrului,
care numãrã în acest moment peste 1000
de studenþi, sã se ridice la standardele
calitative dorite de conducerea Universitãþii
Spiru Haret ºi de cãtre dascãlii lor (Dorin
Dan TAªCÃU, directorul centrului).

TÂRGU MUREª
Festivitatea de deschidere a anului
universitar 2005-2006 a fost programatã
pe data de 16 octombrie 2005, ora 13 la
Sala Polivalentã din Tg. Mureº, datoritã
numãrului foarte mare de studenþi înscriºi
pânã la data menþionatã (1517 studenþi).
La festivitate a participat întreaga echipã
a Centrului ID. Tg. Mureº ºi reprezentantul
Senatului Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Septimiu Todea.
În cadrul festivitãþii s-a prezentat
mesajul domnului rector, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea. În continuare, a fost
prezentatã structura Universitãþii, un scurt
istoric al ei, locul ºi rolul acesteia în
spectrul universitar românesc. S-a reliefat
faptul cã Universitatea Spiru Haret ºi-a
câºtigat un binemeritat loc în rândul
universitãþilor din România, datoritã
calitãþii, dotãrii ºi a unui management
eficient. Au fost subliniate direcþiile de
dezvoltare în viitor, cu specializãrile
prevãzute în prezent, precum ºi cele care
se vor înfiinþa. De un real interes se bucurã
masteratul organizat prin învãþãmântul la
distanþã. Au fost prezentate dotãrile de care
dispune Universitatea ºi, în special, Centrul
ID. Tg. Mureº. Directorul Centrului a
explicat studenþilor cum se pot accesa cele
cinci surse de informare, un rol important
avându-l tvRM, sintezele si cursurile
editate de Universitate. De asemenea, a
fost explicat modul în care se vor derula
sesiunile de examene în anul universitar
curent ºi modul în care studenþii pot obþine
informaþii, atât din partea Centrului, cât ºi
de la facultãþi ºi Universitate, prin
intermediul comunicãrii electronice.
Studenþii, participanþi în numãr foarte
mare au receptat cu interes informaþiile
prezentate, solicitând precizãri cu privire
la asigurarea documentelor de tip sinteze
ºi alte materiale didactice tipãrite, accesul
la Internet. Reprezentantul Senatului i-a
asigurat cã în cel mai scurt timp vor avea
la dispoziþie aceste documente.
Un grup de studenþi s-a adresat cu
propunerea ca lecþiile prezentate la tvRM
sã fie difuzate la ore accesibile, þinând
seama ca o parte însemnata a studenþilor
sunt în cursul dimineþii la locurile de
muncã pe care le presteazã.
Menþionãm cã printre studenþii noºtri
din anul I sunt foarte mulþi reprezentanþi
ai mass-media localã ºi centralã, care
ºi-au arãtat disponibilitatea de a mediatiza
momentul deschiderii anului universitar.
Comparativ cu celelalte instituþii de
învãþãmânt superior, festivitatea organizatã
de Universitatea Spiru Haret s-a remarcat
nu doar prin amploarea participãrii, ci ºi
prin bogãþia ºi plurivalenþa informaþiilor
care au fost oferite.
Sperãm cã procesul educaþional ºi
condiþiile pe care le va oferi Centrul ID.
Tg. Mureº vor fi la înãlþimea aºteptãrilor
studenþilor, având în vedere cã, în acest an,
forma de învãþãmânt la distanþã se bucurã
de un deosebit interes. Totodatã, ne
exprimãm convingerea ca sprijinul de care
ne-am bucurat pânã în prezent va continua
ºi în anul universitar 2005-2006 (Profesor
ªtefan SOMEªAN, directorul centrului).

Întâlnirea metodicã de lucru cu studenþii
de la învãþãmântul la distanþã a avut loc la
data de 16 octombrie 2005, ora 9 ºi au participat
aproximativ 250 de studenþi. Din partea
Senatului Universitãþii Spiru Haret a
participat decanul Facultãþii de SociologiePsihologie, prof. univ. dr. Mihaela Minulescu.
Dupã intonarea imnului Gaudeamus,
a luat cuvântul prof. univ. dr. Mihaela
Minulescu, care a prezentat studenþilor
modalitãþile de implicare ºi de sprijin al
universitãþii în îndrumarea acestora,
stabilind astfel o legãturã strânsã între
profesori ºi studenþi la toate formele de
învãþãmânt.
Universitatea Spiru Haret, instituþie de
învãþãmânt superior de prestigiu, cu o
vechime în domeniu ºi o structurã bine
dezvoltatã în centrele teritoriale ID din toate
zonele þãrii ºi cu legãturi strânse cu alte
universitãþi de prestigiu din Europa ºi din
alte continente ale lumii, se bucurã de o
influenþã din ce în ce mai mare în rândurile
tineretului.
Atât forma de învãþãmânt superior la
distanþã, ID, cât ºi celelalte forme din cadrul
universitãþii au fost restructurate în spiritul
Chartei de la Bologna.
Dupã aceastã prezentare a structurii
universitãþii, a facultãþilor ºi specializãrilor, ºi a modernei infrastructuri, a luat
cuvântul directorul Centrului teritorial ID
Timiºoara, care a evidenþiat modul prin
care se realizeazã o bunã pregãtire profesionalã a studenþilor din învãþãmântul la
distanþã, modul prin care Universitatea
Spiru Haret pune la dispoziþia studenþilor
cursurile de sintezã, manualele ºi revista
Opinia naþionalã, mãsura în care se asigurã
dotarea secretariatelor din centrele ID cu
calculatoare performante, cu care fiecare
student poate accesa Biblioteca virtualã de
pe Internet ºi a unui televizor pentru
vizionarea cursurilor prezentate pe postul
naþional propriu tvRM.
Comunicarea cu sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti se
realizeazã direct cu studenþii prin secretariatele din centrele teritoriale ID.
Ca urmare a prezentãrii acestor informaþii,
studenþii participanþi la întâlnirea didacticã
de lucru au pus diferite întrebãri legate de
funcþionarea secretariatului, perioadele de
susþinere a examenelor, modul de distribuire
a manualelor ºi cursurilor, ºi a întrebãrilor
referitoare la modulul pedagogic.
La finalul reuniunii au fost distribuite
studenþilor: broºura cu Planul de învãþãmânt
ºi Programele analitice, cursuri sintezã ºi
publicaþia Opinia naþionalã. (Prof. Florica
Maria PUªCAª, directorul centrului).

TULCEA
La deschiderea reuniunii, directorul
Centrului ID a prezentat invitaþii, conducerea
ºi componenþa nominalã ºi pe funcþii a
secretariatului Centrului ID. Dupã aceastã
scurtã introducere a fost prezentat cuvântul
rectorului Universitãþii Spiru Haret la
festivitatea deschiderii anului universitar
20052006 .
În continuare a luat cuvântul prof. univ.
dr. Adrian Pricopi, care a fãcut o
semnificativã prezentare a Universitãþii
Spiru Haret, a infrastructurii acesteia, a
realizãrilor ºi a prestigiului de care se
bucurã în þarã ºi pe plan internaþional.
Studenþilor din anul l le-a fost explicatã,
cu lux de amãnunte, forma de învãþãmânt
la distanþã, elemente de legislaþie ºi
organizare în România ºi la Universitatea
Spiru Haret, forma ºi durata studiilor.
Studenþii au manifestat interes faþã de
urmãtoarele aspecte: resursele de învãþare
asigurate studenþilor ID (cele 5 resurse
principale: cursuri sintezã tipãrite, manuale
extinse, Internetul cu Biblioteca virtualã,
tvRM ºi publicaþia Opinia naþionalã); cum
se învaþã (efort propriu) cu ajutorul
calculatorului; asigurarea asistenþei
tutoriale; examinarea la centrele ID în
sesiunile de examene de regulã, sâmbãta ºi
duminica, folosind programul computerizat
(studenþilor li s-a atras atenþia asupra
faptului cã este necesarã luarea la cunoºtinþã
a etapelor examinãrii ,prin prezentarea la
secretariatul centrului)
Studenþii au fost mulþumiþi de
rãspunsurile primite la întrebãrile lor
,privitoare la timpul alocat examinãrii, la
utilizarea celor 5 resurse principale de
învãþare.
Dupã încheierea reuniunii, studenþii au
intrat în posesia cursurilor existente în stocul
secretariatului, urmând ca, în scurt timp, sã
primeascã ºi restul volumelor, cu precãdere
pentru anul l de studiu (Prof. Petre
GHIÞESCU, directorul centrului).
(Continuare în pag. 4)
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VASLUI
În conformitate cu Hotãrârea Senatului
Universitãþii Spiru Haret, în data de
15.10.2005, orele 10, s-a desfãºurat
întâlnirea didacticã de lucru cu studenþii
din Centrul ID Vaslui.
Datoritã numãrului mare de studenþi
înscriºi  900, activitatea a fost programatã
sã se desfãºoare în Sala mare a Casei de
Culturã a Sindicatelor din Vaslui.
La întâlnire au participat peste 300 de
studenþi din toþi anii de studiu, iar din
partea Senatului ºi a conducerii
Universitãþii a luat parte la eveniment prof.
univ. dr. Ion Zãvoianu, decanul Facultãþii
de Geografie.
În prima parte a activitãþii a fost prezentat
un film care a evocat selecþiuni din
festivitatea de deschidere a cursurilor,
desfãºuratã la Universitatea Spiru Haret, în
data de 3.10.2005, participanþii având ºansa
sã urmãreascã Imnul Universitãþii, structura,
facultãþile ºi specializãrile acesteia, precum
ºi cuvântarea rostitã cu acest prilej de cãtre
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret.
Participanþii la aceastã acþiune ºi-au
putut forma astfel, dacã mai era nevoie, o
imagine realistã, documentatã, asupra
evoluþiei ºi, mai ales, asupra cadrului
instituþional ºi legal în care funcþioneazã
Universitatea Spiru Haret.
Cu aceastã ocazie au fost lãmurite ºi
alte chestiuni pe care le ridicã în mod
curent studenþii atunci când se înscriu în
anul I, pentru a urma cursurile diferitelor
facultãþi, probleme legate de acreditare,
autorizare provizorie, durata studiilor,
evoluþia taxelor, modalitãþi de susþinere a
examenului de licenþã, posibilitãþi de
aprofundare a studiilor etc.
Au fost oferite detalii tehnice privind
înscrierea, distribuirea de materiale
informative ºi de documentare, modalitãþi
de accesare a Bibliotecii virtuale, precum
ºi a Avizierului virtual .
De asemenea, au fost prezentate un
raport asupra activitãþii desfãºurate în
ultimul an, mãsura în care studenþii s-au
încadrat în rigorile studiilor universitare,
rezultatele obþinute de aceºtia în urma
susþinerii examenelor curente, cu accent pe
modul în care se vor desfãºura examenele
în sesiunea urmãtoare, respectiv
examinarea-evaluarea computerizate.
Secretarul Centrului ID a rãspuns la
întrebãrile venite din partea studenþilor,
dând amãnunte cu privire la distribuirea de
programe analitice, de cursuri-sinteze, de
legitimaþii de student, la durata ºi conþinutul
ciclului de studii de licenþã.
Apreciem cã acþiunea s-a desfãºurat în
condiþii optime, mulþi studenþi considerând
cã aceastã întâlnire a avut impactul scontat,
întãrind sentimentul apartenenþei la una din
cele mai mari familii academice din
România (Profesor Gheorghe CARJA,
directorul centrului).

ALBA IULIA
La 16.10.2005 ora 11, a avut loc
deschiderea oficialã a anului universitar
2005-2006, în cadrul Centrului de
învãþãmânt la distanþã Alba Iulia.
Întâlnirea s-a desfãºurat în sala mare a
Casei de Culturã a Sindicatelor unde au
fost prezenþi in jur de 500 studenþi din toþi
anii de învãþãmânt. Centrul nostru este
unul dintre cele care au dovedit cã, datoritã
preocupãrii cadrelor de conducere locale
ºi centrale, a rezultatelor bune obþinute,
învãþãmântul la distanþã constituie o
opþiune deplin motivatã.
Aceasta reiese din numãrul mare de
studenþi înscriºi în anul I, peste 400.
Prezent la manifestare, Directorul General
al tvRM, scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã,
a subliniat în cuvântul sãu importanþa
învãþãmântului la distanþã ºi preocuparea pe
care o are conducerea universitãþii ca prin
intermediul televiziunii ºi internetului sã
ajute studenþii înscriºi la aceastã formã de
învãþãmânt sã fie la curent cu ultimele
apariþii în domeniul în care studiazã .
In cuvântul sãu, directorul centrului a
mulþumit, în numele studenþilor ºi al sãu
personal, conducerii Universitãþii, în special
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, pentru
sprijinul acordat în dotarea centrului cu cele
mai performante mijloace tehnice, prin care
studenþii se pot informa, ºi pentru condiþiile
superioare referitoare la susþinerea
examenelor pe calculator. Apoi a mulþumit
celor din anul I pentru alegerea de a fi
studenþi în cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Conf. univ. dr. Marinicã Dobrin a urat
bun venit bobocilor din anul I ºi a fãcut
o prezentare generalã a Universitãþii
Spiru Haret, a specificului facultãþilor
acesteia, prezentând în detaliu obiectivele
ºi principiile dupã care este organizatã,
precum ºi metodologia învãþãmântului
la distanþã.
Au mai luat cuvântul studenþii Oancea
Rodica, Morar Adelina, Abrudan Letiþia ºi
Demeny Ida, care au subliniat avantajele
formei de învãþãmânt la distanþã prin faptul
cã le dã posibilitatea de a munci ºi a învãþa
cu rezultate bune ºi în muncã, ºi la învãþãturã.
Festivitatea s-a încheiat cu un frumos
program artistic susþinut de cunoscuta
interpretã de muzicã popularã Veta Biriº
(Conf. univ. dr. Ioan SCHEAU, directorul
Centrului).

ALEXANDRIA
În data de 15 octombrie 2005, ora 10,
a avut loc prima întâlnire didacticã de lucru
cu studenþii înscriºi la forma de învãþãmânt
la distanþã, CID Alexandria.
Întâlnirea s-a desfãºurat în sala de
festivitãþi a Casei de Culturã a Sindicatelor,
datoritã numãrului mare de studenþi
înscriºi (peste 1000 de persoane).
Din partea Senatului Universitãþii Spiru
Haret, la aceastã întâlnire a fost desemnatã
sã participe conf. univ. dr. Manuela Epure,
aceasta având ºi calitatea de director al
Centrului de Învãþãmânt la Distanþã
Alexandria.
În prima parte a întâlnirii a fost proiectat,
pe ecranul sãlii, documentarul difuzat de
tvRM în 3 octombrie 2005. Dupã vizionare,

au fost prezentate aspectele esenþiale din
cuvântarea domnului rector, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, rostitã la festivitatea de
deschidere a anului universitar 2005-2006.
În continuare, s-a prezentat Centrul ID
Alexandria: structurã organizatoricã, dotãri,
servicii oferite, consultanþã pentru utilizarea
calculatorului, distribuirea gratuitã a
broºurilor cu programele analitice ºi
sintezele de curs, vânzarea de manuale etc.
Studenþii prezenþi au fost informaþi cu
privire la resursele de învãþare pe care le au
la dispoziþie, rolul studiului individual în
pregãtirea acestora, precum ºi necesitatea
parcurgerii bibliografiei indicate la fiecare
disciplinã de cãtre titularul de curs.
S-a prezentat, de asemenea, Centrul de
Limbi Strãine ºi activitãþile acestuia,
precum ºi Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic ºi oferta educaþionalã
a acestuia.
În a doua parte a întâlnirii didactice cu
studenþii CID Alexandria a fost exemplificat
ºi dezbãtut modul de examinare computerizatã. Având la dispoziþie computer,
videoproiector, s-au exemplificat cu ajutorul
unui test modul cum se va desfãºura
examinarea, care sunt cerinþele ºi ce nivel
de pregãtire în domeniul informaticii se
impune, cum se încheie testarea ºi ce
informaþii finale se afiºeazã pe ecranul
computerului.
Din întrebãrile formulate de studenþi
putem concluziona cã ei sunt interesaþi de o
astfel de modalitate de examinare, pe care o
considerã deosebit de obiectivã ºi, mai ales,
le permite aflarea rezultatului la examen pe
loc, imediat dupã încheierea examinãrii.
Considerãm cã a fost beneficã prezenþa
echipei de filmare, deoarece a permis
înregistrarea întrunirii ºi reflectarea sa în
mass-media într-o manierã edificatoare
(Conf.univ.dr. Manuela EPURE, directorul
centrului).

ARAD
Anul universitar 2005-2006 s-a deschis
la Centrul ID, la data de 15.10.2005,în
prezenþa prof. univ. dr. Ioan Roºca, decanul
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism, delegat
din partea Senatului Universitãþii Spiru Haret.
Deschiderea anului universitar a fost
organizatã cu minuþiozitate, fiind anunþaþi
toþi studenþii sã participe ºi fiind pregãtite
din timp materialele didactice disponibile
(planuri de învãþãmânt, programe analitice
ºi sinteze) pentru a fi înmânate studenþilor.
Festivitatea de deschidere a început cu
un cuvânt al directorului Centrului ID, în
care a fost prezentatã pe larg Universitatea
Spiru Haret ºi, în mod deosebit, învãþãmântul
la distanþã. S-au subliniat performanþele
notabile ale Universitãþii Spiru Haret,
faptul cã centre ID existã în întreaga þarã
precum ºi în strãinãtate. Au fost evidenþiate
baza materialã de excepþie a Universitãþii,
cele cinci surse principale de informare ce
stau la dispoziþia studenþilor pentru
pregãtire, rezultatele obþinute deja de
studenþii din anii precedenþi.
În continuare, reprezentantul Senatului
ºi al conducerii Universitãþii, prof. univ. dr.
Ioan Roºca, a prezentat studenþilor diverse
aspecte legate de activitatea de student, a
fãcut precizãri amãnunþite legate de

Regulamentele Universitãþii, iar în final a
susþinut un dialog fertil ºi prelungit cu
studenþii, rãspunzând, cu claritate, la toate
întrebãrile acestora.
Întrucât au fost prezenþi ºi studenþi din
anii superiori, deschiderea a constituit un
foarte bun prilej, pentru studenþii din anul I,
de a se informa, de la colegii mai mari,
asupra celor mai bune metode de pregãtire
universitarã. Întreaga întâlnire a fost
marcatã de un spirit optimist ºi încrezãtor,
studenþii fãcând aprecieri pozitive la adresa
Universitãþii Spiru Haret, precum ºi la
modul optim în care se activeazã în Centrul
ID Arad (Prof. univ. dr. Ioan BIRIª,
directorul centrului)

BRAªOV
La ora 10 a început întâlnirea didacticã
cu studenþii de la forma de învãþãmânt la
distanþã, prilejuitã de festivitatea de
deschidere care a avut loc în Aula Magna
a sediului Universitãþii Spiru Haret Braºov.
Au fost prezente cadrele didactice care
rãspund de forma de învãþãmânt la distanþã
ºi au participat peste 200 de studenþi.
Directorul Centrului de învãþãmânt la
distanþã a fãcut o scurtã prezentare a
Universitãþii Spiru Haret, a complexei sale
structuri, trecând în revistã realizãrile ei
de excepþie în plan didactic ºi investiþional,
infrastructura modernã, precum ºi
particularitãþile formei de învãþãmânt la
distanþã.
S-a difuzat caseta cu discursul domnului
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine.
Dupã vizionare s-a trecut în sãlile
repartizate pe specializãri ºi pe ani de studii,
conform planificãrii stabilite. Cadrele
didactice prezente ºi secretarele au distribuit
studenþilor prezenþi programele analitice ºi
sintezele.
Totul a decurs într-o atmosferã de lucru
angajantã, caracterul interactiv conferind
reuniunii o eficienþã sporitã, un larg interes.
(Prof.univ.dr. Ion PETRESCU, directorul
Centrului).

BRÃILA
La întâlnirea metodicã ºi didacticã,
prilejuitã de deschiderea anului universitar
2005-2006, la Centrul ID din Brãila a
participat, din partea Senatului ºi a
conducerii Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Ion Toma, decanul Facultãþii
de Limba ºi Literatura Românã.
Întâlnirile cu studenþii ID s-au realizat
în trei serii, în cuprinsul cãrora prof.univ.dr.
Ion Toma a prezentat evoluþia Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti, cerinþele învãþãmântului universitar la distanþã, facilitãþi,
modalitatea examinãrii on-line.
Directorul Centrului ID Brãila a prezentat activitatea centrului din perspectiva
Cuvântãrii de deschidere a anului universitar 2005-2006, rostitã de prof.univ.dr.
Aurelian BONDREA, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine.
Atmosfera de lucru a fost amplificatã
prin dialogul viu care a urmat între studenþi

ºi conducerea Centrului, respectiv reprezentantul Conducerii Universitãþii Spiru Haret.
Un interes deosebit au manifestat
studenþii din anul I, care au adresat
întrebãri cu privire, îndeosebi, la structura
învãþãmântului universitar ID ºi la modul
de desfãºurare a examenelor. Studenþii din
anii superiori s-au interesat despre sistemul
de promovare ºi de susþinere a examenului
de licenþã în anul universitar 2005-2006.
Toate problemele rezultate din discuþii au
fost rezolvate punctual. (Prof. Nicolae
IVAªCU, directorul Centrului).

BISTRIÞA  NÃSÃUD
Prima întâlnire metodicã de lucru cu
studenþii înscriºi la forma de învãþãmânt la
distanþã la Centrul ID Bistriþa Nãsãud,
ocazionatã de deschiderea anului universitar
2005/2006, s-a desfãºurat, conform planificãrii, duminicã, 16 octombrie 2005, de la
ora 10, în Sala de conferinþe din cadrul Sãlii
Polivalente Bistriþa.
Din partea Senatului Universitãþii
Spiru Haret a participat conf. univ. dr.
Eugen Ghiorghiþã.
În cursul acestei întâlniri didactice de
lucru s-a distribuit studenþilor prezenþi
numãrul 426/ 10 octombrie 2005 al
sãptãmânalului de opinie, informaþie ºi idei
de larg interes naþional Opinia naþionalã,
publicaþie ce conþine cuvântarea prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rostitã cu prilejul deschiderii anului de învãþãmânt 2005-2006.
S-a prezentat studenþilor infrastructura,
realizãrile ºi prestigiul de care se bucurã
Universitatea Spiru Haret atât în þarã, cât
ºi pe plan internaþional.
În acest context, s-a pus accentul pe
modalitãþile de organizare a formei de
învãþãmânt la distanþã la Universitatea
Spiru Haret, atât sub aspect legislativ, cât
ºi sub aspect tehnic.
Au fost descrise în detaliu cele 5 resurse
principale de învãþare care stau la dispoziþia
studenþilor de la forma învãþãmânt la distanþã,
exemplificându-se ºi precizându-se avantajele, cât ºi modul de utilizare a fiecãreia,
Mult apreciate de cãtre participanþi au
fost informaþiile de ordin metodologic privind sistemul de examinare computerizatã.
La finalul întâlnirii s-au distribuit
broºura conþinând Planul de Învãþãmânt ºi
Programele Analitice, precum ºi manualul
cu note de curs sintezã (Adrian MAGDEA,
directorul Centrului ID).

CÂMPULUNG
MUSCEL
În ziua de 15 octombrie 2005, ora 10, la
Centrul Teritorial ID Câmpulung Muscel, a
avut loc întâlnirea cu studenþii înscriºi la forma
de învãþãmânt la distanþã, de la toate
specializãrile. La întâlnire au participat cadre
de conducere din administraþia publicã localã,
din sistemul financiar-bancar, din învãþãmânt,
cadre didactice din Câmpulung Muscel,
studenþii înscriºi la forma de învãþãmânt ID.
Anul universitar 2005-2006 a început cu
intonarea imnului studenþesc GAUDEAMUS
IGITUR.

În Aula Facultãþii de Contabilitate ºi
Finanþe din Câmpulung Muscel au fost
proiectate imagini ale festivitãþii de
deschidere a anului universitar 2005-2006,
participanþii putând urmãri cuvântul
rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea.
A urmat cuvântul prof. univ. dr.
Constantin Ciotei, directorul Centrului ID,
care a prezentat realizãrile de excepþie ale
Universitãþii Spiru Haret, prestigiul ei
naþional ºi internaþional.
Edificatoare în acest sens, au fost
informaþiile vizând baza materialã proprie
care oferã condiþii optime pentru desfãºurarea activitãþile de învãþãmânt; postul
de televiziune naþional universitar ºi
cultural propriu (tvRM), cu ajutorul cãruia
studenþii pot urmãri în direct cursuri
universitare, lecþii de sintezã, dezbateri,
teste de evaluare etc.
În contextul expunerii elementelor de
legislaþie ºi organizare a învãþãmântului
superior în România, conform Legii nr. 288/
2004, s-au fãcut precizãri privind procesul
de învãþãmânt, forma ºi durata studiilor în
cadrul învãþãmântului la distanþã. Acesta
se desfãºoarã în conformitate cu structura
Universitãþii Spiru Haret ºi a specializãrilor
din domeniile studiilor universitare de licenþã,
potrivit H.G. nr. 916 din 11 august 2005.
În continuare, au fost concretizate
resursele de învãþare, modalitatea lor de
asigurare, metodica învãþãrii, comunicarea
cu cadrele didactice ºi conducerea facultãþilor, precum ºi modalitãþile de realizare
a examinãrii în sesiunile de examene.
De asemenea, au fost prezentate aspecte
esenþiale ale Regulamentului privind activitatea profesionalã a studenþilor, precum ºi
structura anului universitar 2005/2006.
Importante precizãri s-au fãcut cu
privire la formarea studenþilor pentru
cariera didacticã prin Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului Didactic la
Universitatea Spiru Haret, ca unitate
educaþionalã complexã, la studiile de
masterat în anul universitar 2005-2006,
oferindu-se informaþii utile vizând inclusiv
Centrul de Limbi Strãine al Universitãþii.
În urma expunerii detaliate a tuturor
acestor elemente s-a dat cuvântul
studenþilor care au solicitat informaþii
suplimentare despre modalitãþile de
întâlnire dintre student ºi coordonatorul
ºtiinþific privind lucrarea de licenþã; ei au
propus sã se afiºeze adresele de e-mail la
avizierul virtual al profesorilor coordonatori, în vederea contactului on-line,
detalii privind desfãºurarea examenului de
licenþã, diversificarea ofertei de manuale
editate de Fundaþia România de Mâine.
La finalul întâlnirii, au fost înmânate
gratuit, fiecãrui student, manualele cu note
de curs sintezã, programele analitice de la
specializãrile pentru care au optat ºi
ultimul numãr din publicaþia Opinia
naþionalã. (Prof. univ. dr. Constantin
CIOTEI, directorul Centrului ID).
(Continuare în pag. 5)
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DROBETA
TURNU SEVERIN
În ziua de 16 octombrie 2005, ora 9
ºi respectiv 12, a avut loc deschiderea
anului universitar 2005  2006, precum ºi
întâlnirea metodicã de lucru cu studenþii
de la forma de învãþãmânt la distanþã din
cadrul Centrului Teritorial I.D. Drobeta
Turnu Severin, la care a participat un numãr
de 700 studenþi, majoritatea din anul I.
În mod firesc, reuniunea a fost prefaþatã
de prezentarea de cãtre directorul C.I.D. a
participanþilor: conf. univ. dr. Tudorel Butoi,
reprezentant al Universitãþii Spiru Haret;
ing. Constantin Sãceanu, subprefectul judeþului
Mehedinþi; prof. univ. dr. Mihai Demian 
viceprimarul municipiului Dr. Tr. Severin
În alocuþiunea sa, domnul profesor
Tudorel Butoi a prezentat avantajele
învãþãmântului la distanþã, dezvoltarea ºi
perspectivele acestuia în cadrul Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti .
A fost pusã în evidenþã infrastructura
Universitãþii Spiru Haret, accentuându-se
asupra faptului cã studenþii primesc gratuit
sinteze, cursuri cu reducere de 30%, având
acces la Biblioteca virtualã, lecþii televizate
prin tvRM, putând lua legãtura cu
profesorii titulari de curs prin Internet.
Studenþii au putut viziona cu ajutorul
videoretroproiectorului deschiderea anului
universitar din 3 octombrie 2005, care a avut
loc în Aula Magna a Universitãþii Spiru Haret.
Cuvântarea domnului rector prof. dr.
Aurelian Bondrea a fost pusã la dispoziþia
studenþilor prin intermediul revistei Opinia
Naþionalã ºi a Ziarului local Datina.
Directorul Centrului ID a prezentat
studenþilor laboratorul de informaticã ºi a
precizat faptul cã au acces în acest
laborator pentru a se obiºnui cu susþinerea
examenelor on-line.
De asemenea, a fost prezentat modul
de distribuire a Sintezelor, Programelor
analitice, precum ºi modul de comandã a
manualelor extinse.
În acest context, studenþii ºi-au exprimat
dorinþa de a fi respectat termenul de 15 zile
de la susþinerea examenelor pânã la obþinerea
rezultatelor. (Profesor Iancu BUNOIU,
directorul centrului).

15 ani de reale succese, ce au fãcut din
Universitatea Spiru Haret una din cele mai
prestigioase instituþii de învãþãmânt
superior din þarã.
A fost evidenþiat faptul cã Universitatea
Spiru Haret are o structurã complexã, care
cuprinde 29 de facultãþi acreditate, care
asigurã pregãtire superioarã în 25 de
domenii de licenþã ºi 50 de specializãri
dintre cele mai diverse.
Au fost prezentate în continuare
condiþiile superioare ºi facilitãþile unice
pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret,
cum ar fi: menþinerea taxelor de ºcolarizare
în 2005/2006 nemodificate; acordarea de
cursuri sintezã, gratuit pentru studenþii de
la învãþãmântul la distanþã; achiziþionarea
de cursuri ºi manuale universitare cu o
reducere de 30% faþã de preþul la care se
vând în librãrii; accesul gratuit la biblioteca
virtualã ºi acordarea gratuitã a revistei
Opinia naþionalã.
Modul responsabil de angajare, în
procesul de instruire superioarã în noul an
universitar s-a evidenþiat ºi prin întrebãrile
venite din partea studenþilor cu privire la
diferenþele dintre formele de învãþãmânt
la zi ºi la distanþã.
În acest sens, s-au dat rãspunsuri
pertinente de cãtre directorul Centrului, care
a prezentat în detaliu ºi eforturile financiare
fãcute de Universitatea Spiru Haret în
informatizarea activitãþilor desfãºurate la
nivel central ºi local. (Profesor Ioan
ANDREI, directorul centrului)

10 octombrie, aceºtia având posibilitatea
de a se documenta în legãturã cu principiile
organizãrii unui învãþãmânt de calitate, la
nivel european.
Prof. univ. dr. ªtefan Lache, reprezentant
al Senatului Universitãþii, în alocuþiunea
susþinutã, a fãcut o largã prezentare a
istoricului creãrii Universitãþii, efortul
material realizat pânã la acreditarea instituþiei
ºi promovarea principiilor autonomiei
universitare pânã la includerea Universitãþii
în rândul instituþiilor Comunitãþii Europene.
Cea de-a doua parte a manifestãrii s-a
transformat într-o activã întâlnire didacticã
de lucru, cuprinzând, printre altele,
informaþii privind elementele esenþiale ale
legislaþii, forma ºi durata învãþãmântului
la distanþã, structura anului universitar.
S-a realizat în amãnunt descrierea
modalitãþii de organizare a resurselor de
învãþare, de pregãtire ºi evaluare, principiile
de asigurare a asistenþei tutoriale pe tot
parcursul pregãtirii universitare.
Informaþiile comunicate au fost întregite
cu pãreri, opinii ºi propuneri cu privire la
asigurarea ritmica a cursurilor, sintezelor
tipãrite ºi manualelor deopotrivã pentru
toate facultãþile. Totodatã, s-au fãcut
aprecieri privind modul de desfãºurare a
evaluãrii în cadrul sesiunilor, impunânduse o mai bunã sincronizare a temelor pentru
examene cu sinteze, a manualele sau chiar
cu cele aflate pe Internet.
În final, s-a apreciat modul deschis ºi
sincer de abordare a procesului de
învãþãmânt, nelãsându-se nerezolvate
probleme, puncte care sã influenþeze
negativ relaþia între universitate ºi studenþi.
Participanþii la întâlnire s-au bucurat de
saltul înregistrat de Centrul nostru în cel
de al doilea an de activitate, ajungând de
la 182 studenþi la aproape 650.
Atmosfera deschisã ºi responsabilã a fost
asiguratã ºi prin faptul cã la întâlnire au
participat majoritatea studenþilor (peste 500),
precum aratã ºi peliculele înregistrate la
întâlnire de echipa, de mare profesionalism,
a Televiziunii România de Mâine. (Profesor
Andraº GERGELY, directorul centrului).

PITEªTI
Întâlnirea didacticã de lucru care a avut
loc sâmbãtã, 15 octombrie a.c. la Centrul
de Învãþãmânt la Distanþã Piteºti s-a
desfãºurat sub semnul interesului deosebit
al studenþilor din judeþul Argeº înscriºi la
aceastã formã de învãþãmânt, pentru
cunoaºterea preocupãrilor Universitãþii
Spiru Haret de dezvoltare ºi de modernizare
a învãþãmântului în raport cu cerinþele
actuale, naþionale ºi europene reieºite din
cuvântul de deschidere a anului de

GIURGIU
Deschiderea anului universitar 20052006 pentru studenþii de la Învãþãmântul
la Distanþã, care s-a constituit ºi într-o
întâlnire de lucru cu studenþii, s-a desfãºurat în ziua de 15 octombrie 2005, în sala
de spectacole as Teatrului Valah Giurgiu,
la ora 9, cu studenþii anului I ºi la ora 11,
cu studenþii anilor II, III ºi IV.
Din partea Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti a participat domnul prof.univ.dr.
Eugen Barnea de la facultatea de
Management Financiar-Contabil.
În cuvântul sãu, profesorul Eugen
Barnea a transmis mesajul domnului
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, rectorul
Universitãþii, cu ocazia deschiderii noului
an de învãþãmânt în ziua de 3 octombrie,
în Aula Magna, a Universitãþii Spiru Haret.
S-a evidenþiat faptul cã acest an
universitar poate fi considerat un an
jubiliar care coincide cu împlinirea a 15
ani de existenþã a Universitãþii Spiru Haret,

MIERCUREA CIUC
Deschiderea anului universitar la
Centrul Teritorial Miercurea Ciuc, care a
avut loc în 15 octombrie 2005, a debutat
prin prezentarea ideilor ºi orientãrilor
structurate în cuvântarea rectorului
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea rostitã cu prilejul
festivitãþii din 3 octombrie 2005 de
inaugurare a noului an universitar ºi a
principiilor fundamentale ºi mijloacelor
cuprinse în Magna Charta Universitatum
semnatã la Bologna.
La sosirea studenþilor la întâlnire, s-au
înmânat câte un exemplar din sãptãmânalul Opinia naþionalã, ediþiile din 3 ºi

învãþãmânt 2005/2006 rostit de rectorul
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea.
Cei peste 200 de studenþi prezenþi la
întâlnire au manifestat un interes deosebit
în legãturã cu semnarea la Bologna de cãtre
rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea a importantului
document Magna Charta Universitatum în
care se stipuleazã principiile ºi obiectivele
fundamentale ale învãþãmântului european
modern, dar ºi cu privire la restructurarea
învãþãmântului Universitãþii Spiru Haret
începând cu anul 2005/2006 pe trei cicluri
(licenþã, masterat ºi doctorat), în vederea
satisfacerii mai eficiente a nevoilor pieþei
muncii.
În cadrul întâlnirii, în mod firesc, s-a
pus un accent deosebit pe explicarea mecanismului de funcþionare a învãþãmântului
la distanþã extrem de util celor peste 600
de studenþi câþi sunt înscriºi la Centrul de
Învãþãmânt la Distanþã Piteºti.
În primul rând, s-a arãtat cã învãþãmântul
la distanþã în Universitatea Spiru Haret, atât
în cele 43 de centre existente în þarã, cât ºi
în centrele create la Chiºinãu, Madrid ºi
New York se utilizeazã aceleaºi cinci
resurse de învãþare: trei resurse clasice,
editate ºi tipãrite în cadrul Fundaþiei
România de Mâine  sinteze, manuale
extinse ºi cotidianul Opinia naþionalã, cât
ºi douã resurse bazate pe cele mai moderne
tehnologii  Internetul cu Biblioteca virtualã
ºi un post de televiziune  tvRM. S-a
menþionat cã dacã primele trei resurse se
distribuie studenþilor prin intermediul
Centrului teritorial de învãþãmânt la distanþã
Piteºti, celelalte douã resurse moderne pot
fi accesate ºi utilizate direct de la domiciliul
studenþilor. S-a subliniat cã învãþãmântul la
distanþã în Universitatea Spiru Haret nu se
realizeazã prin cursuri, ci prin efortul ºi
preocuparea de studiu de cãtre fiecare

student. S-a explicat studenþilor cã ei pot
accesa în mod gratuit Biblioteca virtualã,
sãlile de cursuri ºi de dezbateri.
În al doilea rând, s-a explicat studenþilor
faptul cã în mecanismul învãþãmântului la
distanþã un loc ºi un rol aparte îl ocupã
asistenþa tutorialã.
În fine, în cadrul întâlnirii s-a subliniat
cã, începând cu acest an de învãþãmânt,
urmeazã sã se utilizeze un nou model de
susþinere a examenelor, pe cale computerizatã, pe baza unui program achiziþionat
din SUA.
S-a propus ca trecerea la acest sistem
nou de evaluare sã se realizeze ºi pe o cale
alternativã, de pildã prin funcþionarea
temporarã, în paralel ºi a mijloacelor
devenite clasice cum sunt testele-grilã.
Întâlnirea didacticã de lucru cu studenþii
s-a încheiat prin distribuirea cãtre aceºtia a
majoritãþii sintezelor, manualelor ºi a
Opiniei naþionale, urmând ca ulterior sã li
se distribuie ºi legitimaþiile de student (Prof.
univ. dr. Gheorghe RÃBOACÃ directorul
centrului).

SIBIU
La Sibiu întâlnirea metodicã de lucru cu
studenþii de la forma de învãþãmânt la
distanþã care a marcat ºi deschiderea anului
universitar 20052006 a avut loc în ziua de
15.octombrie .2005 în Sala a Casei de
Culturã a Sindicatelor . Din partea Senatului
Universitãþii Spiru Haret Bucureºti a
participat prof. univ. dr. Elena Bãlan.
Pentru studenþii sibieni evenimentul a
fost deosebit, cu atât mai mult cu cât pentru
ei este doar ce de-al doilea an de existenþã.
Dacã anul trecut numãrul de studenþi era
de 63, în acest an numãrul bobocilor este
de 225, la care se adaugã 25 de transferuri
de la alte facultãþi.
Datele esenþiale referitoare la istoricul,
structura ºi dotarea tehnicã a Universitãþii
Spiru Haret au fost prezentate de directorul
Centrului ID. S-a insistat asupra prestigiului
de care se bucurã Universitatea Spiru Haret
în þarã ºi în strãinãtate.
Cu deosebitã cãldurã prof. univ. dr.
Elena Bãlan a adresat studenþilor salutul
domnului rector al Universitãþii, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, ºi a prezentat ideile
principale din cuvântarea rectorului
Universitãþii la festivitatea de deschidere
din Bucureºti, subliniind modalitãþile de
studiu în vederea susþinerii examenelor,
sfãtuindu-i sã asculte cu atenþie cursurile
prezentate de tvRM.
Din partea studenþilor a luat cuvântul
Moldovan Nicolae Viorel, student în anul
II la Facultatea de Sociologie  Psihologie,
care a subliniat faptul cã existã un sprijin
deosebit din partea colectivului de la
Centrul Teritorial Sibiu, promptitudine în
oferta de carte, în distribuirea revistei
Opinia naþionalã ºi în asigurarea altor
informaþii strict necesare pentru o bunã
pregãtire. Studenþii au fost impresionaþi de
realizãrile unei universitãþi particulare,
tinere, dar care oferã condiþii în concordanþã
cu cele mai înalte standarde europene ºi
internaþionale. Reprezentanþii studenþilor au
menþionat faptul cã sunt fericiþi sã devinã
absolvenþii unei universitãþi cu un asemenea
prestigiu intern ºi internaþional.
Întrebãrile puse s-au axat pe modalitatea
de învãþare ºi cum pot fi accesate
informaþiile puse pe Internet. Dotarea
tehnicã în materie de computere a
impresionat în mod plãcut. Studenþii
preferã, în marea lor majoritate, examenele
prin intermediul calculatorului, considerând
cã în acest fel beneficiazã de posibilitãþi de
autoevaluare ºi de obiectivitate în notare.
În urma întâlnirii metodice de lucru,
prilejuite de deschiderea anului universitar
2005-2006 cererea de cãrþi a crescut
considerabil, o datã cu entuziasmul ºi
dorinþa de studiu.
La finalul întâlnirii au fost distribuite
Sinteze ºi Programe analitice, dar au fost
vândute ºi multe cãrþi.(Ing. Georgeta
MARIA BONDREA, directorul centrului).

ZALÃU
Întâlnirea metodicã de lucru, din 15
octombrie, cu studenþii de la ID a avut loc
în Sala de conferinþe a Casei de Culturã a
Sindicatelor, unde se aflã ºi Centrul
teritorial ID. Încã de la început, cursanþilor
de la ID li s-au distribuit programele
analitice, volumele de Sinteze ºi legitimaþiile
de student.
La întâlnirea cu studenþii au participat:
lector univ. dr Valeriu Marinescu, prodecan
al Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã,
delegat din partea conducerii Universitãþii
Spiru Haret; Dorel Labo, viceprimar al
municipiului Zalãu; Dinu Iancu Sãlãjanu,
director al Casei de Culturã a Sindicatelor;
ceilalþi salariaþi ai Centrului.
Pentru fiecare serie de întâlniri cu
studenþii, programul reuniunii de lucru a
cuprins urmãtoarele: cuvântul de deschidere, rostit de directorul Centrului ID;
prezentarea cu ajutorul videoproiectorului
a Universitãþii Spiru Haret; pregãtirea
metodicã pentru anul universitar 20052006, fãcutã de lector univ.dr. Valeriu
Marinescu; Imnul Universitãþii Spiru Haret.
O echipã a tvRM, condusã de Bianca
Vãcaru, a filmat întreg programul ºi a
realizat interviuri.
La întâlniri, au participat câte aproximativ 180 de studenþi la fiecare din cele trei
serii ale anului I, precum ºi 80 de studenþi
din anii II, III ºi IV.
Prezentarea deosebit de atractivã ºi, mai
ales, instructivã fãcutã de lector univ. dr.
Valeriu Marinescu i-a determinat pe studenþi
sã punã întrebãri, cãrora li s-au oferit

rãspunsuri clare ºi cuprinzãtoare. Totodatã
s-au fãcut ºi simulãri de examen, prezentate
pe videoproiector.
Numãrul mare de studenþi prezenþi la
întâlnire ne determinã sã concluzionãm cã
reuniunile metodice de lucru au fost
interesante ºi eficiente pentru toþi
participanþii. (Prof. Florian TUDUCE,
directorul centrului).

BOTOªANI
La Botoºani, întâlnirea metodicã de
lucru cu studenþii s-a desfãºurat în sala mare
a Teatrului de Stat M.Eminescu, sâmbãtã
15 octombrie 2005, ora 9.30. Din partea
Senatului Universitãþii Spiru Haret a
participat prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru.
S-au prezentat studenþilor cu ajutorul
unui videoproiector, informaþiile conþinute
pe CD-ul nr.1, realizat de tvRM. Atât
directorul centrului, cât ºi domnul prof.
univ. dr. Gheorghe Oniºoru au descris în
amãnunt, clar ºi precis resursele de învãþare,
asigurate de Universitatea Spiru Haret
pentru studenþii formei de învãþãmânt la
distanþa, accesul studenþilor la aceste
resurse, cum se învaþã ºi cum se realizeazã
evaluarea cunoºtinþelor studenþilor în
sesiunile de examen, folosind sistemul
computerizat.
Prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru a
subliniat prestigiul de care se bucurã
Universitatea Spiru Haret atât în plan
intern, cât ºi internaþional.

Studenta Mihaela Oancea, anul II,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, a arãtat cum
trebuie folosite resursele puse la dispoziþie
de universitate pentru a obþine rezultate
deosebite ºi, de asemenea, a arãtat cum
trebuie sã înveþe studenþii care urmeazã o
facultate la forma de învãþãmânt la distanþã.
La finalul întâlnirii s-au distribuit
studenþilor : ultimul numãr al revistei
Opinia naþionalã, programele analitice ºi
planurile de învãþãmânt, cursurile - sintezã
ºi manualele existente.
Prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru a
rãspuns cu amabilitate tuturor întrebãrilor
adresate de studenþi ºi a adus lãmuriri în
legãturã cu acreditarea Universitãþii
Spiru Haret. (Prof. Carmen Rodica
EGNER, directorul centrului).

DEVA
La întâlnirea didacticã cu studenþii care
a avut loc în sala mare a Casei de Culturã a
municipiului Deva, au participat conf. univ.
dr. Marinicã Dobrin, din partea Senatului,
ºi a conducerii Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, ec. mat. Ioan Manea, directorul
Centrului Teritorial de Învãþãmânt la
Distanþã Deva, ec. Eugenia Chinci ºi ing.
Daniela Loliº, precum ºi aproape 600 de
studenþi din anii I, II, III ºi IV.
La deschiderea întâlnirii, ec. mat. Ioan
Manea, a prezentat invitaþii, apoi s-au
intonat imnurile Gaudeamus Igitur ºi Imnul
Universitãþii Spiru Haret  Tu, Alma Mater.
În continuare, asistenþa a fost invitatã
sã urmãreascã cuvântarea prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti, rostitã cu prilejul
deschiderii anului de învãþãmânt 2005 
2006, care a avut loc la Bucureºti, în 3
octombrie 2005. Cuvântarea a fost
proiectatã pe un ecran mare, folosindu-se
un videoproiector ºi staþia de amplificare,
fiind urmãritã cu deosebit interes de cãtre
toþi participanþii.
În acest context, au fost prezentate
realizãrile Centrului de Învãþãmânt la
Distanþã Deva, dotãrile ºi condiþiile create
pentru desfãºurarea în cele mai bune
condiþii a procesului de învãþãmânt.
În continuarea întâlnirii, a luat
cuvântul conf. univ. dr. Marinicã Dobrin,
care la început s-a fãcut mesagerul prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, preºedinte al
Fundaþiei România de Mâine, pentru a
transmite un salut cordial, împreunã cu
cele mai alese urãri de sãnãtate ºi succes
tuturor studenþilor ºi personalului din
Centrul Teritorial ID din Deva. Totodatã,
s-a arãtat cum este asiguratã asistenþa
tutorialã ºi cum se realizeazã examinarea
computerizatã a studenþilor. S-au fãcut ºi
câteva precizãri cu privire la formarea
pentru cariera didacticã a studenþilor prin

Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic.
Subliniindu-se prestigiul Universitãþii,
s-a pus accentul pe colaborarea ºi relaþiile
internaþionale ale acesteia, precizându-se
cã, începând cu acest an, învãþãmântul în
Universitatea Spiru Haret s-a aliniat la
exigenþele Declaraþiei de la Bologna.
Studenþii au fost informaþi cã vor primi
gratuit broºura cu sintezele cursurilor,
programele analitice ºi legitimaþiile de
student. Li s-a explicat modul cum pot
urmãri cursurile la Televiziunea România
de Mâine, modalitatea prin care pot accesa
Biblioteca virtualã ºi Avizierul virtual ale
Universitãþii Spiru Haret. De asemenea,
s-a prezentat în detaliu metodologia de
examinare computerizatã care se va aplica
începând cu sesiunea din iarnã a acestui
an universitar. În continuare, s-a rãspuns
întrebãrilor studenþilor privind modul de
desfãºurare a programelor de învãþãmânt.
Întâlnirea s-a încheiat cu un recital
folcloric susþinut de studenþii de la
Facultatea de Muzicã, din cadrul Centrului
ID Deva al Universitãþii Spiru Haret
(Ec. mat. Ioan MANEA, directorul centrului).

CÃLÃRAªI
Întâlnirile metodice cu studenþii ID
prilejuite de începutul noului an universitar
au fost organizate ºi s-au desfãºurat pe 3
grupe, deoarece Sala Teatrului din Cãlãraºi
are doar un numãr de 350 de locuri, iar

numãrul studenþilor este de peste 1400.
Grupele au fost organizate pe ani de studiu
ºi pe specializãri, astfel: anul I, ora 9-11.30,
facultãþile: Drept, Geografie, Istorie,
Muzicã, Educaþie Fizicã ºi Sport,
Sociologie-Psihologie, Limba ºi Literatura
Românã, Limbi ºi Literaturi Strãine,
Filosofie ºi Jurnalism; anul I, ora 12-14,
facultãþile: Management FinanciarContabil, ªtiinþe Juridice ºi Administrative,
Management, Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, Finanþe ºi Bãnci,
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
Matematicã-Informaticã; anii II, III ºi IV,
orele 15.00-17.00, facultãþile: Drept,
Geografie, Istorie, Muzicã, Educaþie Fizicã
ºi Sport, Sociologie-Psihologie, Limba ºi
Literatura Românã, Limbi ºi Literaturi
Strãine, Filosofie ºi Jurnalism, Management
Financiar-Contabil, ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Management, Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale, Finanþe
ºi Bãnci, Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene, Matematicã-Informaticã.
Participanþii la festivitate au urmãrit cu
ajutorul unui videoproiector cu ecran
cuvântarea domnului rector al Universitãþii
Spiru Haret rostitã cu ocazia deschiderii anului
universitar 2005-2006, precum ºi un filmuleþ
cu prezentarea Centrului teritorial ID Cãlãraºi.
Pe toatã durata desfãºurãrii acestor
acþiuni de deschidere a anului universitar
s-a asigurat prezenþa permanentã la
Centrul ID Cãlãraºi a uneia dintre secretare
pentru a rãspunde solicitãrilor studenþilor,
cealaltã secretarã participând la buna
desfãºurare a festivitãþilor de deschidere.
În deschiderea festivitãþilor au fost
prezentaþi invitaþii, apoi a luat cuvântul
domnul viceprimar economist Virgil
Dumbravã, care a urat mult succes
proaspeþilor studenþi ºi bun venit la
Cãlãraºi oaspeþilor ce au onorat reuniunea.
Studenþilor li s-a prezentat apoi modul în
care se deruleazã activitatea la Centrul
nostru ID. S-a insistat asupra resurselor de
învãþare ce sunt puse la dispoziþia acestora,
felul în care au acces la aceste resurse.
De asemenea, au fost prezentate
perioadele de sesiuni ºi posibilitãþile pe
care studentul le are la dispoziþie pentru
susþinerea ºi promovarea unui examen.
Prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu,
prodecan al Facultãþii de SociologiePsihologie, le-a prezentat ciclurile de
învãþare ºi diferenþele ce apar prin trecerea
în învãþãmântul universitar structurat pe trei
cicluri. Studenþii au aflat ºi date specifice
Facultãþii de Sociologie-Psihologie,
asemãnãri ºi diferenþe între cele douã
specializãri. Au fost apreciate activitatea
centrului, modul în care au decurs întâlnirile
cu ei, s-au adresat întrebãri pentru a clarifica
toate aspectele legate de acest an universitar.
Conform unei planificãri, au fost
distribuite manualele de sintezã ºi programele analitice. (Profesor Corina-Mihaela
IONESCU, directorul centrului).
(Continuare în pag. 6)
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CLUJ-NAPOCA
La Centrul I.D. Cluj, festivitatea de
deschidere a anului universitar 2005-2006
a coincis cu dezvelirea statuii lui Spiru
Haret, moment înregistrat integral de carul
Televiziunii România de Maine în ziua de
15 octombrie.
Prof. univ. dr. Ioan Mihai Nãstase,
directorul Centrului I.D. Cluj, a subliniat
gama completã de facultãþi a Universitãþii
Spiru Haret care, în ultimii 3 ani, a
înregistrat un mare succes internaþional,
ocupând la Congresul Internaþional al
Universitãþilor din Portugalia locul I în ce
priveºte metodologia de predare.
Universitatea care dispune de linii de
Internet, post de televiziune propriu, editurã
ºi tipografie, a devenit o revelaþie a tinerilor
absolvenþi de liceu ºi nu numai.
Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman a
prezentat mesajul rectorului universitãþii,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, înfãþiºând
structura, facultãþile ºi specializãrile,
complexa ei infrastructurã, precum ºi
facilitãþile de care beneficiazã studenþii. În
acest context au avut loc întâlniri metodice
de lucru cu studenþii, timp în care s-au
prezentat modalitãþile de pregãtire si
examinare pentru forma specificã de
învãþãmânt la distanþã. Tot cu aceastã
ocazie au fost distribuite materiale de
prezentare a Universitãþii  revista
Opinia naþionalã, sinteze ºi programe
analitice pe ani de studii ºi facultãþi.
Au luat cuvântul ºi Liana Honcãu,
studentã anul IV la Facultatea de Finanþe ºi
Bãnci ºi Kinga Horvath, studentã anul IV la
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã.
Conducerea centrului a rãspuns la o
serie de întrebãri venite din partea studenþilor referitoare la modul de desfãºurare
a pregãtirii ºi a examinãrii, insistându-se
pe modul de examinare on-line, urmând
ca în cursul sãptãmânii viitoare sã debuteze
primele întâlniri de pregãtire-acomodare
cu computerul din cadrul laboratorului de
informaticã al centrului.
S-a constatat un deosebit interes faþã
de aceastã modalitate nouã de examinare,
unii studenþi, care provin din mediul rural
interesându-se cum sã rezolve testele-grilã.
(Lector dr. Dan DICAN, director adjunct
al centrului).

RÂMNICU VÂLCEA
În ziua de 16 octombrie 2005, cu ocazia
deschiderii anului universitar 2005-2006, a
avut loc întâlnirea metodicã cu studenþii de
la I.D., care au fost informaþi în legãturã cu
toate problemele care prezintã interes pentru
ei. De asemenea, au fost ascultate doleanþele
studenþilor pentru viitorul program.
La întâlnirea metodicã, au fost prezenþi
ºi reprezentanþi ai tvRM, care au înregistrat
secvenþe din conþinutul programului. În
cadrul reuniunii s-a prezentat pe ecran o
parte din programul festivitãþii de
deschidere a noului an universitar la
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti,
din 3 octombrie 2005.

Directorul Centrului ID Râmnicu Vâlcea a prezentat invitaþii participanþi la
aceastã reuniune. De asemenea, directorul
centrului a evidenþiat semnificaþia unor idei
din cuvântarea rostitã de prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, la festivitatea de deschidere
a anului universitar 2005-2006 în
Aula Magna.
Interes deosebit a suscitat ºi prezentarea Regulamentului privind activitatea
profesionalã a studenþilor, în context fiind
evocate cadrul legislativ, legi ºi Hotãrâri
de Guvern, referitoare la înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret, organizarea
studiilor universitare de licenþã, funcþionarea
învãþãmântului la distanþã, studiile de
masterat, Centrul de Limbi Strãine,
formarea pentru cariera didacticã prin
Departamentul pentru Pregãtire a Personalului
Didactic, publicaþia Opinia naþionalã.
S-au înmânat apoi studenþilor planurile
ºi programele de învãþãmânt, cursurile 
sintezã ºi revista Opinia naþionalã.
Studenþii au formulat întrebãri, la care
s-au dat rãspunsuri care i-au satisfãcut.
Studenþii au beneficiat ºi de un program
artistic susþinut de valoroºi interpreþi de
muzicã popularã.
Trei studenþi din anii II ºi III au luat
cuvântul, exprimându-ºi bucuria cã sunt
studenþi la Universitatea Spiru Haret ºi
mulþumind pentru condiþiile de studiu
create, precum ºi pentru comportamentul
stimulativ al personalului didactic ºi
administrativ, pentru maniera în care se
implicã în pregãtirea lor. (Prof. univ. dr.
Alexandru POPESCU-MIHÃIEªTI,
directorul centrului).

REªIÞA
Deschiderea noului an universitar ºi
întâlnirea didacticã de lucru s-au desfãºurat
cu participarea, din partea conducerii
Universitãþii Spiru Haret, a conf. univ. dr.
Gherasim Zenovici.
Studenþii au vizionat pe videoproiector
imagini de la deschiderea anului universitar
2005-2006 de pe cele doua CD-uri primite
de la Departamentul de Învãþãmânt la
Distanþã Bucureºti. Dupã care conf. univ.
dr. a prezentat pe larg problemele învãþãmântului la distanþã, rezultatele ºi dotãrile
Universitãþii Spiru Haret Bucureºti.
Studenþii au pus întrebãri, iar rãspunsurile
le-au primit pe loc de la conf. univ. dr.
Gherasim Zenovici ºi directorul Centrului ID.
Problema ridicatã de studenþii care au
primit aprobare de continuare a studiilor
în anii II ºi III, dupã terminarea unei
facultãþi, este aceea de a se rezolva din timp
problema examenelor de diferenþã ce le vor
susþine pentru anii care au fost recunoscuþi
ºi a disciplinelor care se echivaleazã.
Atmosfera de desfãºurare a acestei
întâlniri de lucru a fost plãcutã, studenþii
ºi-au manifestat deschiderea faþã de
problemele ridicate. Toþi studenþii ºi-au
exprimat dorinþa de a se instrui pentru
folosirea sistemului de evaluare prelucrat
cu aceastã ocazie.
Studenþii Centrului ID au primit cursurile
sintezã ºi programele analitice la facultãþile
la care au sosit aceste materiale. (Prof. Pavel
GHIMBOASA, directorul centrului).

SFÂNTU
GHEORGHE
Întâlnirea metodicã de lucru cu
studenþii, ocazionatã de deschiderea anului
universitar 2005-2006, a avut loc în ziua
de 16 octombrie 2005, ora 10, în sala de
spectacole a Casei de Culturã a Sindicatelor
din municipiul Sf. Gheorghe, cu o capacitate
de 550 de locuri.
Înainte de începerea propriu-zisã a
întâlnirii, studenþilor li s-au distribuit sinteze,
programe analitice, precum ºi ultimele douã
numere din revista Opinia naþionalã.
La ora 10, în prezenþa reprezentantului
Senatului Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Vasile Creþu, prodecan al
Facultãþii de Drept ºi a personalului angajat
al Centrului ºi cu participarea unui numãr
de aproximativ 350 studenþi s-a deschis
întâlnirea metodicã.
Prof.univ.dr. Vasile Creþu a transmis
studenþilor salutul Senatului Universitãþii
Spiru Haret ºi urãri de succes în noul an
universitar. De asemenea, a pus în evidenþã
realizãrile ºi performanþele obþinute de
cãtre aceastã instituþie de învãþãmânt
superior înregistrate în cei 15 ani de
activitate, efortul investiþional pe care îl
face conducerea universitãþii pentru
crearea celor mai bune condiþii de studiu ºi
examinare, precum ºi despre prestigiul de
care se bucurã Universitatea Spiru Haret
în þarã ºi pe plan internaþional, despre
extinderea învãþãmântului la distanþã, ca
ºi despre facilitãþile pe care le oferã
studenþilor înscriºi la aceastã formã de
învãþãmânt, modalitãþile de învãþare,
precum ºi cele de evaluare a cunoºtinþelor,
care, începând din acest an universitar, se
va realiza în varianta on-line.
În cuvântul sãu, directorul Centrului, lea vorbit studenþilor despre modalitãþile de
asigurare a asistenþei tutoriale  comunicarea
dintre aceºtia ºi centru, precum ºi despre
comunicarea directã cu cadrele didactice -,
a fãcut o scurtã analizã a realizãrilor Centrului
în anul universitar precedent, precizând
situaþia înscrierilor în noul an universitar la
Centrul ID Sf. Gheorghe.
Totodatã, s-a prezentat cum se realizeazã
examinarea, folosind programul computerizat,
în sesiunile de examene, zilele în care au
loc, de regulã, aceste examinãri, modul de
accesare a bibliotecii virtuale, precum ºi
modul în care studenþii pot avea acces în
laboratorul de informaticã al centrului.
Venind în întâmpinarea unor posibile
întrebãri ale studenþilor, au fost subliniate
modalitãþile de comandare ºi de desfacere
a manualelor aferente disciplinelor de
studiu, obligaþiile pe care le au aceºtia de
a se achita de toate îndatoririle pe care le
au faþã de Universitate ºi de Centru,
precum ºi modalitãþile de susþinere a
restanþelor ºi a diferenþelor.
În acelaºi cadru a fost prezentatã oferta
educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret,
prin prezentarea Centrului de Limbi Strãine,
ºi a Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic.
În finalul reuniunii de lucru, participanþii
au urmãrit o înregistrare video realizatã de
un student în anul II. (Mircea ªTEFAN,
directorul centrului).

SIGHETUL
MARMAÞIEI
Întâlnirea metodicã ºi didacticã,
prilejuitã de deschiderea anului de
învãþãmânt superior la Sighetul Marmaþiei,
a debutat cu prezentarea conf. univ. dr.
Feodor Chirilã, reprezentantul Universitãþii
Spiru Haret, precum ºi a conducerii ºi
secretariatului Centrului nostru de
învãþãmânt la distanþã.
Cuvântarea prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret,
rostitã la deschiderea anului de învãþãmânt
superior 2005-2006, a produs o profundã
impresie, date fiind îndeosebi aprecierile
formulate cu acest prilej despre dezvoltarea
de ansamblu a Universitãþii, prestigiul ei
intern ºi extern, condiþiile superioare de
pregãtire asigurate tuturor studenþilor.
Dupã care a urmat prezentarea pe larg a
modului de desfãºurare specific învãþãmântului la distanþã, exigenþele specifice
acestei structuri universitare, drepturile ºi
îndatoririle fiecãrui student înscris la ID.
În partea finalã, studenþi din anii II, III
ºi IV au luat cuvântul, evidenþiind avantajele
învãþãmântului la distanþã, între care, la loc
de frunte, se situeazã posibilitatea oferitã
tinerilor de a munci ºi a învãþa în acelaºi
timp. (Prof. Eugenia GODJA, directorul
centrului).

SUCEAVA
Întâlnirea didacticã de lucru ce a avut
loc cu ocazia deschiderii anului universitar
2005  2006 la Centrul I.D. Suceava s-a
desfãºurat în sala mare a Casei de Culturã
Suceava, în ziua de 15 octombrie 2005.
Sala Casei de Culturã Suceava cu o
capacitate de 750 locuri a fost amenajatã
pentru o atmosferã specificã începutului
de an universitar, studenþii fiind
întâmpinaþi de un banner mare pe care era
inscripþionat: Universitatea Spiru Haret
 Centrul I.D. Suceava  vã ureazã în noul
an universitar 20052006 mult succes.
Studenþilor care au participat, în numãr de
500, li s-a oferit la intrarea în salã ultimul
numãr din revista Opinia naþionalã.
În timpul discursului, directorul Centrului
I.D., a adresat tuturor participanþilor un
cãlduros bun venit, felicitând studenþii din
anul I pentru alegerea fãcutã, iar pe cei din
anii superiori pentru rezultatele obþinute la
sesiunile de examene în anul universitar 2004
 2005. De asemenea, directorul Centrului a
prezentat studenþilor pe prof. univ. dr.
Grigore Nicola, reprezentant al conducerii
Universitãþii Spiru Haret.
În cadrul întâlnirii didactice au fost
prezentate situaþia studenþilor înscriºi, pe
facultãþi ºi ani de studii; elementele de
legislaþie care stau la baza funcþionãrii
Universitãþii Spiru Haret si a formei de
învãþãmânt la distanþã ; structura, numãrul
de facultãþi ºi specializãri, baza materialã
modernã de care dispune, subliniindu-se
faptul cã este singura Universitate din þarã
care deþine post propriu de televiziune;
facilitãþile de care beneficiazã studenþii
începând de la taxa de înscriere ºi cea de
ºcolarizare perceputã în trei rate, fiind dintre
cele mai reduse din þarã. A fost precizat faptul
cã studenþii primesc gratuit programele
analitice, cursurile-sintezã tipãrite ºi revista
Opinia naþionalã. De asemenea, a fost pus
în evidenþã modul cum se va realiza
examinarea în sesiunile de iarnã, varã,
toamnã, de regulã sâmbãta ºi duminica,
folosindu-se programul computerizat.

Configurarea normelor academice pe
care fiecare student trebuie sã le respecte
în sala de examen a fost de naturã sã
întregeascã setul de informaþii.
A urmat intervenþia prof. univ. dr.
Grigore Nicola care a transmis studenþilor
un salut din partea Senatului Universitãþii
Spiru Haret, personal a rectorului Universitãþii,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea.
Au fost prezentate structura, facultãþile
ºi specializãrile Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi prestigiul de care se bucurã în
þarã ºi pe plan internaþional.
În finalul întâlnirii, au fost formulate
întrebãri de larg interes ºi tot atâtea
rãspunsuri competente.
Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferã
de optimism, încredere ºi speranþã cã prin
aceastã formã modernã de învãþãmânt,
fiecare student poate atinge performanþa în
profesia aleasã (Drd. Tiberiu CANDREA,
directorul centrului).

TÂRGOVIªTE
În ziua de 16 octombrie 2005 s-a
desfãºurat la Centrul teritorial ID Târgoviºte
întâlnirea metodicã de lucru cu studenþii din
anii I-IV, la care a participat din partea
Senatului Universitãþii Spiru Haret
conf.univ.dr. Domnica ªerban, decanul
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine.
Întâlnirea a avut loc în sala mare a Casei
de Culturã a Sindicatelor unde au fost
prezenþi 620 studenþi.
Directorul Centrului a apreciat
importanþa evenimentului pentru studenþii
aflaþi la începutul sau pe parcursul traseului
universitar al vieþii lor, evocând, totodatã,
trecutul oraºului, fostã reºedinþã
domneascã, precum ºi locul ocupat de
Târgoviºte în dezvoltarea culturii
româneºti.
Astfel, aici la Târgoviºte, unde dãinuie
pregnant spiritul românesc, Universitatea
Spiru Haret asigurã condiþiile de pregãtire
a studenþilor, împãrtãºind pe deplin
principiile, valorile ºi drepturile
universitare fundamentale, formulate în
cuprinsul documentului universitar Magna
Charta Universitatum semnat recent de
rectorul Universitãþii Spiru Haret.
Un aport deosebit în dezvoltarea
învãþãmântului universitar românesc îl are
Universitatea Spiru Haret, al cãrei nume a
fost ales cu 15 ani în urmã, când Fundaþia
România de Mâine, considerând cã este
necesar ca tineretul sã aibã la îndemânã
mijloace de instruire universitarã de cel
mai înalt nivel, a dat Universitãþii numele
strãlucitului cãrturar, savant ºi om politic
Spiru Haret. Universitate a secolului XXI,
Universitatea Spiru Haret are un prestigiu
deosebit în lume, prin organizarea ºi
dezvoltarea de excepþie a acesteia, prin
calitatea ºi implicarea cu rezultate
deosebite a corpului profesoral, precum ºi
prin rezultatele studenþilor.
Cu acest prilej, au fost transmise
conducerii Universitãþii toate asigurãrile
Centrului Teritorial ID Târgoviºte cã cei 843
de studenþi doresc sã dobândeascã o
instruire superioarã, ºi ei au înþeles cã
învãþãmântul la distanþã, de fapt
învãþãmântul la domiciliu, reprezintã o
formã de învãþare practicã ºi comodã,
echipa Centrului teritorial manifestându-ºi
toate disponibilitãþile pentru a presta o
muncã de calitate în beneficiul studenþilor.
A luat cuvântul ºi conf.univ. dr.
Domnica ªerban, care a prezentat detaliat

rezultatele obþinute de Universitatea
Spiru Haret ºi perspectivele de dezvoltare
a acesteia, clarificând multe din
frãmântãrile bobocilor, aflaþi la început
de drum, dar ºi conturând perspectivele
absolvenþilor dupã obþinerea licenþei.
Din partea studenþilor a vorbit Anita
Dulman, studentã în anul II la Facultatea
de Sociologie-Psihologie, care s-a referit
la aºteptãrile pe care studenþii le au de la
dascãlii lor, angajamentul asumat în
numele studenþilor de pregãtire la cel mai
înalt nivel.
Deosebit de interesaþi, studenþi din anul
I au adresat o serie de întrebãri referitoare
la modalitatea de evaluare, posibilitatea
obþinerii în timp util a tuturor sintezelor,
cursurilor ºi programelor analitice,
modalitatea de desfãºurare a examenului
de licenþã etc. (Aurelia CATANÃ,
directorul centrului).

CRAIOVA
În ziua de 15 octombrie 2005, ora 10
la Centrul teritorial Craiova s-a organizat
fesivitatea de deschidere a anului
universitar 2005-2006 pentru studenþii
învãþãmântului la distanþã.
Festivitatea a avut loc la Casa
Tineretului din Craiova, fiind prezenþi
aproximativ 1.000 de studenþi.
În prima parte a reuniiunii, s-au prezentat imagini înregistrate la ceremonia de
deschidere a anului universitar 2005-2006
care a avut loc în Aula Magna a Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti, inclusiv cuvântul
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii.
De asemenea, directorul centrului I.D.
a fãcut precizãri cu privire la desfãºurarea
procesului de învãþãmânt, la metodologia
organizãrii ºi desfãºurãrii examinãrii
computerizate ºi cu privire la folosirea
Bibiliotecii virtuale.
În a doua parte a festivitãþii, studenþii
au pus întrebãri ºi li s-au dat rãspunsuri în
legãturã cu ciclurile sistemului de
învãþãmânt, detalii vizând licenþa, precizãri
cu privire la studiile de masterat, precum
ºi cu modalitatea de susþinere a examenului
de licenþã ºi a posibilitãþilor de transfer de
la o formã de învãþãmânt la alta.
La festivitate au participat în calitate
de invitaþi subprefectul judeþului Dolj, Ion
Groza, viceprimarul Municipiului Craiova,
Sorin Iordache, conducãtori ai principalelor instituþii publice (comandantul
Poliþiei Judeþene, comisar Georgel Enescu,
procurorul general al Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova, d-na
Elisabeta Drãguþ, vicepreºedintele Curþii
de Apel Craiova, Costel Drãguþ,), precum
ºi directori de societãþi ºi instituþii
economice (Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice Dolj, director general Silviu
Dumitru, directorul general al SIF Oltenia,
Vasile ªalapa, directorul general al
SC Electroputere, Craiova, Cornel Mondea,
prof.univ.dr. Petre Gigea).
Aceºtia, în alocuþiunile rostite au
fãcut aprecieri elogioase la adresa
Universitãþii Spiru Haret, iar domnul
prof.univ.dr. Petre Gigea a donat bibliotecii
Centrului Teritorial un pachet de cãrþi
importante pentru studenþi.
Întreaga ceremonie s-a desfãºurat într-o
atmosferã tinereascã, toþi participanþii fiind
entuziasmaþi de bogãþia de informaþii ºi
metodologii oferite, de ambianþa creatã.
(Conf.univ.dr. Gheorghe BICÃ, directorul
centrului).

Adevãruri ºi semnificaþii
pentru întregul învãþãmânt la distanþã al Universitãþii Spiru Haret
În cuvântul rostit de studenta Liana HONCÃU, anul IV I.D. Cluj-Napoca, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci:
Ne aflãm astãzi la început de toamnã, în pragul unui nou an universitar. Pe
fiecare dintre noi ne preocupã acest nou început. Cadrele didactice aºteaptã cu
nerãbdare noua generaþie de tineri, studenþii anului I, pentru a le îndruma paºii în
universul cunoaºterii, pe parcursul anilor de studii, împãrtãºindu-le din experienþa
lor, stimulându-le creativitatea ºi, în egalã mãsurã, urmãrindu-le atent, pas cu pas,
evoluþia pânã la finalizarea studiilor.
Modelarea caracterelor, formarea teoreticã ºi practicã, motivarea tinerilor, pentru
a face performanþã în domeniul ales.
Instruirea tinerei generaþii a fost ºi trebuie sã rãmânã cea mai importantã
preocupare a întregii societãþi româneºti.
Tânãra generaþie parcurge o erã definitã prin numeroase ºi importante
schimbãri. Tinerii studenþi se întreabã ºi ne întrebãm: Cine suntem? Cine vom fi
peste trei ani, dupã încheierea studiilor? Vom fi pregãtiþi pentru a concura cu alþi
tineri, asemeni nouã din Uniunea Europeanã? Vom face faþã cu bine exigenþei ºi
noilor coordonate ale pieþei forþei de muncã? Vom reuºi dupã absolvire sã ne
integrãm corespunzãtor în muncã? A da rãspuns la aceste întrebãri nu este uºor ºi,
fãrã îndoialã, se impune un efort comun, cadru didactic-student, în cãutarea celor
mai potrivite soluþii pentru a permite o creºtere a capacitãþii de adaptare a tinerilor
specialiºti la condiþiile concrete ale pieþei muncii.
Trebuie sã înþelegem cã numai studiind, muncind ºi experimentând putem
într-adevãr sã devenim ceea ce ne dorim, putem atinge idealurile pe care ni le-am
propus, iar în societate vom obþine locul pe care-l meritãm.
Se constatã cã acum, mai mult ca oricând, rigoarea tradiþionalã a procesului de
învãþãmânt universitar dobândeºte noi valenþe ºi noi forme.
Este meritul Fundaþiei România de Mâine, a Senatului, a rectorului Universitãþii
Spiru Haret, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, cã determinã conectarea
curajoasã, fundamentatã ºtiinþific, tot mai semnificativã a Universitãþii Spiru Haret

la marile viziuni ºi linii de transformare pe care le parcurge mediul academic ºi cel al
cunoaºterii în România ºi, în general, pe plan mondial.
Învãþãmântul la distanþã nu este un experiment, nu este o provocare sau o sfidare.
El, în fapt, constituie o modalitate fireascã, nouã de exprimare instituþionalizatã, modernã
ºi eficientã a procesului învãþãrii, în sistemul global de cunoaºtere.
Vã mãrturisesc cã este o onoare a învãþa la Universitatea Spiru Haret, instituþie
prestigioasã, de largã apreciere în plan naþional ºi internaþional, întrucât sunt asigurate
condiþiile materiale ºi metodice cele mai moderne în domeniu.
Învãþãmântul la distanþã la Universitatea Spiru Haret se sprijinã în mod esenþial pe
infrastructura de excepþie a instituþiei, ºi anume:
 editura Fundaþiei România de Mâine ºi tipografia ultramodernã electronizatã,
proprietate a Universitãþii Spiru Haret ;
 postul propriu de televiziune tvRM, naþional, universitar ºi cultural, care emite
prin satelit peste întreaga Europã, Orientul Mijlociu, Africa de Nord pânã pe Coasta de
Est a SUA. Cu ajutorul acesteia se realizeazã ºi se transmit în direct sau înregistrate
cursuri, seminarii, dezbateri ºi altele, ca resurse de studiu pentru studenþii ID care pot
recepþiona emisiunile ºi prin reþelele de cablu;
 sistemul de cumputere al Universitãþii Spiru Haret, de ultimã generaþie, legat la Internet
24 de ore din 24 în serverul propriu, prin care se asigurã accesul la Biblioteca virtualã.
La Universitatea Spiru Haret, structurarea, dotarea ºi derularea cotidianã a
învãþãmântului la distanþã se manifestã ca un proces complex, în pas cu tot ce este nou
în ºtiinþa mijloacelor de comunicare la nivel mondial.
Aº dori sã fac aprecierea cã, dacã în þãrile dezvoltate învãþãmântul la distanþã se
bazeazã în principal pe folosirea Internetului, iatã, în România, la Universitatea Spiru
Haret în egalã mãsurã Internetul reprezintã elementul principal de operaþionalizare alãturi
de televiziunea proprie tvRM, însã, în plus se asigurã studenþilor de la ID ºi resursele de
studiu elaborate în formulele clasice obiºnuite, respectiv tipãrite.

Este acum pentru toþi studenþii ºi deopotrivã profesori perioada istoricã în care
comunicarea de tip nou, fãrã frontiere, cu ajutorul tehnologiilor informaþionale,
revoluþioneazã toate domeniile vieþii social-economice ºi spirituale.
Îmi exprim convingerea cã experienþa ºi profesionalismul colectivului de profesori
ne vor ajuta în procesul de formare ºi pregãtire ca specialiºti în domeniul ales.
Am optat pentru aceastã facultate, fiind interesatã de oportunitãþile care sunt
oferite noilor generaþii, de pregãtire a viitorilor specialiºti care vor contribui la
procesul de integrare a României în structurile europene ºi euroatlantice.
Prin facultãþile ºi specializãrile sale, Universitatea Spiru Haret are un rol
deosebit, contribuind la formarea ºi pregãtirea specialiºtilor în diverse domenii.
Alegerea noastrã se datoreazã ºi renumelui Universitãþii Spiru Haret, atât în
þarã, cât ºi peste hotare.
Universitatea Spiru Haret este cu adevãrat o universitate naþionalã, cu
semnificative valenþe internaþionale, competitivã ºtiinþific ºi academic, la cele mai
înalte standarde în domeniu.
În acest ceas festiv, astãzi, la deschiderea cursurilor, aducem un omagiu
colectivitãþii noastre academice de la Universitatea Spiru Haret, care se bucurã de
prestigiu ºi apreciere deosebitã.
Vã rog sã-mi permiteþi sã urez succes deplin, în noul an universitar, studenþilor,
cadrelor didactice, Centrului teritorial ID Cluj, decanilor ºi tuturor celor care sunt
angrenaþi în nobila preocupare de pregãtire superioarã a generaþiilor .
Nouã, tinerilor, ne revine un rol deosebit în acest moment istoric pentru þara
noastrã ºi avem convingerea cã vom reuºi sã-l îndeplinim cu cinste, asumându-ne
responsabilitatea ºi obligaþiile necesare.
Urez tuturor colegilor, distinºilor profesori, oaspeþilor prezenþi un început de
bun augur, succese ºi realizarea tuturor visurilor în acest nou an de învãþãmânt.

În cuvântul rostit de studenta Kinga Horvath, anul IV I.D. Cluj-Napoca, Facultatea de Limba ºi Literatura Românã:
Bine aþi venit la deschiderea anului universitar 2005-2006 la Centrul teritorial
ID Cluj-Napoca al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti. Iatã-ne din nou aici,
într-o zi frumoasã de 15 octombrie, zi care ne oferã prilejul de a pãºi într-un nou an
universitar. Pentru noi toþi, aceastã zi reprezintã un început, dar pentru unii dintre
noi, aceastã zi semnificã începutul sfârºitului studenþiei. Când spun acest lucru mã
refer la prima generaþie de studenþi ai acestui Centru, la cei care azi pãºesc în ultimul
an universitar, anul IV. Printre ei mã aflu ºi eu. Mãrturisesc cu sinceritate cã regret
acest lucru. ªtiu cã ne vor lipsi emoþiile sesiunilor, emoþiile care se nãºteau din
nerãbdarea de a ne reîntâlni colegii ºi ne va lipsi acest oraº minunat, centrul universitar
Cluj-Napoca. Aici ne simþim bine, ne simþim acasã. Aparþinem acestei universitãþi,

aparþinem acestui Centru teritorial care este reprezentat prin dl director Ioan Mihai Nãstase
ºi dl director adjunct Dan Dican. Dânºii ne acordã tot sprijinul necesar de care avem
nevoie. Vã mulþumesc din suflet în numele tuturor studenþilor Centrului Cluj-Napoca
pentru cã sunteþi mereu alãturi de noi, cã ne îndrumaþi paºii pe o cale dreaptã, pentru
realizarea unui învãþãmânt de înaltã calitate. Aici, la aceastã universitate, avem parte de
mentori cu prestigiu, de adevãraþi profesioniºti ºi pe lângã acest lucru avem parte de o
tehnologie de ultimã orã, de confort ºi de multe alte facilitãþi.
Dragi boboci, acum vouã mã adresez: bine aþi venit alãturi de noi la aceastã
universitate, la acest centru! Credeþi-mã cã aþi fãcut o alegere bunã venind aici. Aþi ales
o universitate de prestigiu unde veþi fi respectaþi, unde vor conta ºi opiniile voastre ºi,

nu în ultimul rând, aþi venit într-un loc unde vi se acordã ºansa sã turnaþi o fundaþie
solidã pentru a clãdi apoi o carierã de succes. Nu uitaþi cã aici nu veþi pune întrebãri
fãrã sã primiþi rãspuns. Nu uitaþi cã pe lângã mentorii noºtri suntem ºi noi, din
anii mai mari, alãturi de voi. Dacã apreciaþi cã putem sã vã acordãm ajutor, nu
ezitaþi sã ni-l cereþi.
Noi ne bucurãm cã sunteþi aici ºi, în acelaºi timp, vã felicitãm pentru asta. Eu
vã doresc mult succes în anii care vor urma, baftã în sesiuni ºi fiþi perseverenþi!
Doresc sã închei acest cuvânt cu urãri de succes deplin cadrelor didactice,
întregului personal ºi tuturor colegilor mei.
Vã mulþumesc!
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post naþional, universitar ºi cultural, prezintã, în emisiunile sale,
viaþa de zi cu zi, activitatea didacticã ºi de cercetare ºtiinþificã,
manifestãrile culturale ºi sociale ale Universitãþii Spiru Haret.
Cursurile transmise de tvRM fac parte integrantã din procesul
de pregãtire a studenþilor de la învãþãmântul la distanþã.

Teleamfiteatrul vã aºteaptã!

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
7 noiembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 7x sport. Emisiune de Cristina Matei
7:00 Sãptãmâna externã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00 Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este: Un punct
pe hartã  Perigord (I) (r)
14:00 Filmele sãptãmânii la tvRM.
Realizator Daniel Paraschiv
14:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este  Faianþarii
francezi în secolele XVI-XVIII
16:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. VII
16:30 Teleshopping
17:00 Întâlnire cu folclorul: Simona Dinescu, Cristian Fodor.
Emisiune de Theodora Popescu
17:30 S.O.S Inima: Bolile cardiovasculare.
Emisiune de prof. univ. dr. HC Ioan Pop de Popa
18:30 Film documentar
19:15 Vox populi. Realizator George Nicolau
20:00 Supertehnologii. Emisiune de Alexandru Mironov
ºi Cristian Român
21:00 Economia: pentru cine? Mediul de afaceri.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Religia începutului de mileniu.
Emisiune de Carmen Fulger
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:10 Film serial: Cavalerii cerului ep. VII (r)
01:00 Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
01:30 Religia începutului de mileniu (r)
02:30 Film documentar (r)
03:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret (r)
05:00 Vox populi (r)

MARÞI
8 noiembrie 2005
6:00 Program muzical
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00 Mereu în top. Emisiune de Violeta Screciu (r)
12:40 Poveste de la arlechin.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este - Faianþarii
francezi în secolele XVI-XVIII (r)
14:00 Medalion muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
14:45 Vreau o casã. Emisiune de Adelina Grancea
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este 
Marea Britanie azi (VI)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. VIII
16:30 Teleshopping
17:00 Întâlnire cu folclorul: Steliana Sima, Marcel Avram.
Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Cabinet juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30 Film documentar
19:15 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc
20:00 Tehnologii la zi - Innov8.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
21:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 România ºi geopolitica.
Emisiune de conf. univ. dr. Mihai Milca
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu

00:00
01:00
01:30
02:30
03:00
05:00

Îþi mai aduci aminte, doamnã? (r)
Cabinet juridic (r)
Vreau o casã (r)
Film documentar (r)
Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret (r)
România ºi geopolitica (r)

MIERCURI
9 noiembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este 
Marea Britanie azi (VI) (r)
14:00 Eva  Talk show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
15:10 Virtuozi ai muzicii clasice: Gabriela Ungureanu  pian,
Cristian Fãtu  vioarã. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este 
Santiago de Compostela (II)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. IX
16:30 Teleshopping
17:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30 Film documentar: Istoria aviaþiei ep. III
18:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
18:30 Film documentar
19:15 Mereu în top: Dan Helciug  formaþia Spitalul de Urgenþã.
Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Gazonul fierbinte: Între Cupa UEFA ºi Campionatul
Intern de Fotbal. Emisiune de Mugur Popovici
21:00 De la magistru la discipol. Emisiune de Corneliu Toader
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Seara muzicii culte: Uverturi ºi arii din opere italiene
în aranjament pentru pian la patru mâini.
Emisiune de Mihai Darie
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
00:30 Film serial: Cavalerii cerului ep. IX (r)
01:00 Mereu în top (r)
01:30 Gazonul fierbinte (r)
02:30 Film documentar (r)
03:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret (r)
05:00 Deschide cartea! (r)

JOI
10 noiembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00 Arta documentarului: Pe urmele lui Balto (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este 
Santiago de Compostela (II) (r)
14:00 Sportul în lume. Retrospectiva sãptãmânii.
Emisiune de Mugur Popovici
14:45 Parada melodiilor  concert de prânz.
Emisiune de Dumitru Cucu
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este  Perigord (II)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. X
16:30 Teleshopping
17:00 Preluare Deutsche Welle
17:30 Amintiri de la filmare: Invitat: Dan Piþa  regizor.
Emisiune de Ion Bucheru (I)
18:00 Poveste de la arlechin: Teatru de Comedie cu piesa
Avarul îndrãgostit, regia Vlad Massaci.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:30 Film documentar

19:15 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:10 Minuni ale lumii  Globespin.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
21:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai
Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
00:30 Film serial: Cavalerii cerului ep. X (r)
01:00 Preluare Deutsche Welle (r)
01:30 Amintiri de la filmare (r)
02:30 Film documentar (r)
03:00 Poveste de la arlechin (r)
04:00 În dialog cu autoritatea (r)

VINERI
11 noiembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã?
Emisiune de Ionela Prodan (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este  Ferestre
spre Europa (VI) (r)
14:00 7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive interne.
Emisiune de Cristina Matei
14:45 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
15:30 Istorie recentã (r)
16:30 Teleshopping
17:00 Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
17:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:30 Film documentar
19:15 Viaþã de student. Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs.
Realizator Marius Micu
21:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Frontal. Comentarii ale evenimentelor la zi.
Realizator Ion Marin
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Azi debutant, mâine vedetã (r)
01:30 Civilizaþia strãzii (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Film documentar (r)
03:00 Teleamfiteatru Universitatea Spiru Haret (r)
05:00 Viaþã de student (r)

SÂMBÃTÃ
12 noiembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)

Opinia

naþionalã

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

7:30 Concert de dimineaþã. Emisiune de Dumitru Cucu
8:30 Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Cucu (r)
9:30 Best of Telematinal fãrã egal - Selecþiuni din cele
mai reuºite momente ale emisiunii Telematinal fãrã egal.
Realizator Oana Nicolae
10:00 S.O.S. Sunteþi un om sãnãtos?
Emisiune de dr. Constantin Dumitrache
11:00 Caleidoscop . Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Probleme în horticulturã.
Invitatã dr. ing. Maria Schutz.
Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Cultura minoritãþilor: azi comunitatea polonezã
din România. Emisiune de Nicolae Mareº
14:00 Zig  Zag  magazin de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
16:30 Performeri în arenã: Foºti olimpici  azi antrenori.
Emisiune de Mugur Popovici
17:30 Arta documentarului: Cele cinci mari trofee ale Africii.
Realizator Daniel Paraschiv
18:30 Film documentar
19:00 Vechi ºlagãre româneºti. Emisiune de Sorin Petre
19:30 Prieteni la distanþã: Interviuri cu studenþii care frecventeazã
Învãþãmântul la Distanþã. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Film artistic românesc: Ecaterina Teodoroiu
22:00 Stelele Operetei. Realizator Mihai Darie
23:00 Viorile româneºti. Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film documentar
00:00 Minuni ale lumii  Globespin (r)
00:10 Film artistic românesc (r)
01:30 Mioriþa (r)
02:00 Vechi ºlagãre româneºti (r)
02:30 Film documentar (r)
03:00 Prieteni la distanþã (r)
04:00 Caleidoscop (r)
05:00 Stelele Operetei (r)

DUMINICÃ
13 noiembrie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
17:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
23:00
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:30

Program muzical (r)
Sportul în lume (r)
Film documentar (r)
Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Mini Miss & Mini Mister România.
Emisiune de Inoan Gavrilã
Mugurel de cântec românesc. Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Cucu
Sã stãm de vorbã: cu Cristiana Rãduþã.
Emisiune de Bianca Vãcariu
Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia Dumitrescu
La porþile dorului. Emisiune de Viorel Popescu
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
Film documentar
Café concert. Emisiune de Sorin Petre
Film documentar: Femeia în societate
Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic: Mamã de împrumut (Surrogate mother)
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Film documentar
Ghici cine vine la Silvia?
Viorile româneºti (r)
Film artistic (r)
Film documentar (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Parada melodiilor (r)
Sã stãm de vorbã (r)
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I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D.
Întâlniri metodice de lucru cu studenþii la forma de învãþãmânt la distanþã
La Centrul ID Bucureºti

Întâlnirile metodice de lucru
au prilejuit discuþii ºi informaþii lãmuritoare
Întâlnirile metodice de lucru cu
studenþii Centrului Teritorial ID
Bucureºti, ocazionate de deschiderea
anului universitar 2005-2006, au avut
loc în urmãtoarea structurã
calendaristicã:
 În ziua de 22 octombrie, la
facultãþile de Limba ºi Literatura
Românã, Matematicã-Informaticã,
Geografie, Pedagogie muzicalã,
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, Sociologie-Psihologie,
Filosofie ºi Jurnalism, Educaþie Fizicã
ºi Sport.
 În ziua de 29 octombrie, la
facultãþile de Management FinanciarContabil, Finanþe ºi Bãnci, Limbi ºi
Literaturi Strãine, Istorie, Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene.
 În ziua de 30 octombrie, la
Facultatea de Drept.
Întâlnirile metodice de lucru s-au
desfãºurat în clãdirile în care
funcþioneazã facultãþile amintite,
respectiv în Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii din strada Ion Ghica
nr. 13, Sala Polivalentã, edificiile din

Splaiul Independenþei nr. 313, B-dul
Basarabia nr. 256 ºi ªoseaua Berceni
nr.24. La fiecare reuniune au participat
decanul ºi prodecanul facultãþii
respective, împreunã cu membri ai
corpului profesoral. La Facultatea de
Sociologie-Psihologie, cu cel mai mare
numãr de studenþi înscriºi la forma
învãþãmântului la distanþã (2235), a fost
prezent ºi prof.univ.dr. Ioan Gâf-Deac,
prorector al Universitãþii Spiru Haret,
directorul Departamentului pentru
Învãþãmântul la Distanþã.
Din perspectiva Cuvântãrii rostite
de prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
la deschiderea anului de învãþãmânt
superior 2005-2006, prorectorul Ioan
Gâf-Deac a fãcut o amplã expunere
despre modul de funcþionare ºi
condiþiile superioare de care dispune
învãþãmântul la distanþã de la
Universitatea Spiru Haret. A urmat
dialogul de lucru cu studenþii.
Asemenea expuneri metodice,
finalizate cu discuþii lãmuritoare pe
seama întrebãrilor formulate de
studenþi au avut loc în toate reuniunile
amintite. În acest context, au fost

prezentate pe larg evoluþia de
ansamblu a Universitãþii Spiru Haret,
infrastructura ei modernã, corpul
profesoral competent ºi condiþiile
superioare de pregãtire, asigurate
tuturor studenþilor, inclusiv prin
dotarea centrelor teritoriale cu
computere. Universitatea noastrã
asigurã accesul gratuit, pentru toþi
studenþii, la cele cinci resurse esenþiale
de informare, posibilitatea de a lucra
pe computere moderne, conectate la
Internet, fãrã a cãror stãpânire n-ar
putea sã-ºi exercite viitoarea profesie
în condiþii de competitivitate.
Studenþii au fost, de asemenea,
informaþi despre conþinutul actual ºi
perspectivele convergenþei, compatibilitãþii ºi comparabilitãþii
programelor de studii, extinderii ºi
perfecþionãrii sistemului de credite
transferabile. S-a precizat în ce constã
colaborarea, inclusiv internaþionalã, în
emiterea ºi recunoaºterea diplomelor
de studii universitare, mobilitatea
studenþilor, a cadrelor didactice, a
cercetãtorilor, în contextul promovãrii
valorilor europene. Totodatã, a fost

explicatã structura ºi semnificaþia
celor trei cicluri prin care se defineºte
învãþãmântul superior din þãrile
Uniunii Europene, dar ºi cel românesc,
începând chiar din acest an.
Partea a doua a reuniunii din fiecare
facultate a fost consacratã dialogului de
lucru cu studenþii. Tinerii au formulat
ei înºiºi întrebãri, referitoare la modul
concret de pregãtire universitarã, la
posibilitatea de a intra în dialog
computerizat cu profesorii titulari ai
disciplinelor universitare, dar ºi cu
colegii înscriºi la celelalte centre ID ale
Universitãþii noastre. Informaþii
suplimentare au fost solicitate ºi cu
privire la modul concret în care se va
desfãºura examinarea computerizatã,
susþinerea licenþei ºi alte aspecte
esenþiale ale procesului de pregãtire
universitarã.
Tuturor întrebãrilor li s-au oferit
informaþii lãmuritoare, astfel încât, în
final, studenþii ºi-au manifestat
satisfacþia pentru organizarea acestor
reuniuni metodice de lucru ºi au propus
ca succesiunea acestora sã fie
semestrialã.

Trimiºii speciali ai revistei Opinia naþionalã relateazã:

La Centrul ID Ploieºti
Noul an universitar ºi-a autentificat vocaþia
Municipiul Ploieºti de astãzi a fost ºi
rãmâne un spaþiu al sintezelor, socialeconomice, dar ºi culturale. Întemeiat ca
punct strategic ºi centru al schimburilor
comerciale dintre cele trei provincii
româneºti, el devine, încã de la începutul
secolului trecut, un oraº românesc cu
vocaþie europeanã, datoritã prelucrãrii ºi
exportãrii substanþialelor, pe atunci,
rezerve de petrol din zona Vãii Prahovei.
Oraºul a favorizat astfel inclusiv un proces
de selectare a influenþelor culturale ºi de
receptare a celor mai valoroase asemenea
unor catalizatori ai personalitãþii proprii.
Iar aceastã vocaþie se menþine pânã astãzi.
Aºa se ºi explicã faptul cã Universitatea
Spiru Haret este evaluatã aici ca un
puternic factor ºtiinþific ºi cultural care
stimuleazã, vine direct în întâmpinarea
aspiraþiilor spirituale ale acestei frumoase
aºezãri româneºti. Tocmai astfel se explicã
faptul cã Centrul de învãþãmânt la distanþã
al Universitãþii Spiru Haret de la Ploieºti
 oraºul fiind el însuºi un mare centru
universitar  are înscris un numãr record
de studenþi: peste 3000, dintre care 2110
în anul I, la 20 de specializãri.
Întâlnirea metodicã ºi didacticã, prilejuitã
de deschiderea noului an universitar
2005-2006, a avut loc sâmbãtã 15 octombrie,
în sala de festivitãþi a Casei de Culturã a
Sindicatelor, edificiu monumental din centrul
municipiului, unde-ºi desfãºoarã activitatea
ºi amintitul Centru ID al Universitãþii noastre.
Aceastã modernã Casã de culturã are o
funcþionalitate complexã ºi rezultate de
excepþie, graþie cãrora, sub conducerea de
peste 30 de ani a eminentului ei director Ion
Bãlcinoiu, a devenit una dintre cele mai
reprezentative ºi mai prestigioase instituþii
de acest gen din România.
Inclusiv din aceastã perspectivã,
festivitatea de deschidere a noului an
universitar, desfãºuratã aici sub egida
Centrului ID al Universitãþii Spiru Haret,
era firesc sã primeascã o semnificaþie de
referinþã ºi sã se caracterizeze printr-o largã
participare. De aceea, pentru ca întrunirea

de aici sã-i poatã cuprinde pe toþi
participanþii (sala de festivitãþi are 800 de
locuri) ºi, de pe aceastã bazã, sã favorizeze
un amplu dialog metodic, de lucru, cu
studenþii, reuniunea a fost desfãºuratã pe
ani de studii ºi pe specializãri. Sâmbãtã,
15 octombrie, s-au succedat în trei reprize
studenþii din anul I, împãrþiþi pe trei
categorii de specializãri. Iar duminicã, 16
octombrie, au avut loc întâlnirea didacticã
de lucru cu studenþii din anii superiori ai
formei de învãþãmânt la distanþã.
Fiecare reuniune de acest gen a debutat
prin întonarea, cu întreaga asistenþã în
picioare, a Imnului Gaudeamus ºi a celui
consacrat Universitãþii Spiru Haret. A urmat
proiecþia filmului monografic, elaborat de
Televiziunea România de Mâine sub
genericul O universitate pentru secolul
XXI  Universitatea Spiru Haret, în anul
15. Transmisã tot sub formã de proiecþie,
Cuvântarea prof. univ. dr. Aurelian
BONDREA, rectorul Universitãþii Spiru
Haret, rostitã cu prilejul deschiderii anului
de învãþãmânt 2005-2006, a produs o
profundã impresie. Studenþii au urmãrit
întreaga proiecþie concentraþi, atenþi la
fiecare frazã, unii au fãcut însemnãri, spre
a se putea documenta cât mai precis la
anunþata întâlnire de lucru, din a doua parte
a reuniunii.
Anticipând un moment specific din
documentarea pe care se întemeiazã aceste
însemnãri, subliniez faptul cã la sfârºitul
primei întâlniri de sâmbãtã, 15 octombrie, la
care au participat studenþii din anul I înscriºi
la specializãrile Drept, Sociologie,
Psihologie, Filosofie, Jurnalism, Relaþii
internaþionale ºi studii europene, am efectuat
un sondaj printre cei prezenþi spre a cunoaºte
motivaþia preferinþei lor pentru o specializare
sau alta. Sintetizate, preferinþele studenþilor
astfel chestionaþi au prezentat acum,
conform propriilor mãrturisiri, o motivaþie
mult mai amplã decât în momentul
înscrierii. Ea se întemeiazã, între altele, pe
egalitatea ºanselor de pregãtire de care

beneficiazã ei, studenþii de la ID, în raport
cu colegii lor de la celelalte forme de studiu
universitar; egalitatea valoricã a diplomelor
de licenþã, obþinute prin ID, comparativ cu
diplomele celorlalþi absolvenþi; taxele de
ºcolarizare pentru ID, reduse la jumãtate în
raport cu cele solicitate în alte instituþii de
învãþãmânt superior, inclusiv în cele de stat.
De unde provenea acum aceastã motivaþie
mult mai amplã a preferinþelor pentru
Universitatea Spiru Haret?
Din întâlnirea didacticã de lucru, care a
urmat celor douã emisiuni televizate.
Întâlnire care a fost deschisã prin expunerea
cuprinzãtoare, substanþialã, susþinutã de prof.
univ. dr. Ioan Gâf-Deac. Studenþii au fost
astfel informaþi pe larg despre drepturile ºi
îndatoririle lor, despre condiþiile superioare,
moderne de pregãtire profesionalã, pe care
le oferã Universitatea Spiru Haret. ªi întrucât
auditoriul studenþesc se afla la începutul
anului I, expunerea prorectorului Ioan
Gâf-Deac a prezentat pe larg obiectivele de
importanþã majorã ale reformei învãþãmântului superior din România, sub semnul
cãreia începe noul an universitar.
Cum este ºi firesc, tocmai o asemenea
amploare informativã a stimulat ºi mai mult
curiozitatea studenþilor. Drept urmare,
reuniunea ca atare a înregistrat pe loc o
mutaþie semnificativã: studenþii au formulat
ei înºiºi întrebãri, unele foarte subtile, iar
prorectorul Ioan Gâf-Deac a rãspuns
chestionarului ad-hoc la care a fost supus.
Iar dialogul a continuat ºi, desigur, va
continua pe viitor în ambianþa familialã pe
care o asigurã Centrul ID din Ploieºti, prin
toþi cei angajaþi aici. De unde ºi motivaþia
finalã, mult mai amplã, prin care studenþii
chestionaþi de noi, asemenea, desigur, tuturor
colegilor lor, ºi-au exprimat ataºamentul faþã
de Universitatea Spiru Haret.
La Ploieºti, ca ºi în cuprinsul altor
Centre ale ID, în noul an universitar s-a
pãºit cu dreptul. Tuturor, sã le urãm, în
continuare, numai succese!

Mihai IORDÃNESCU

La Centrul ID CÃLÃRAªI
Spirit practic ºi eficienþã clar demonstrate
Spaþiu cibernetic de învãþare ºi
formare profesionalã, Centrul pentru
învãþãmânt la distanþã Cãlãraºi a organizat
în ziua de 16 octombrie a.c., în sala
Teatrului Popular din localitate,
deschiderea noului an universitar pentru
aceastã formã de învãþãmânt. Conceput
ca o întâlnire cu caracter predominant
didactic între studenþi ºi profesori,
evenimentului care a marcat activitatea
Centrului ID i-au fost conferite ºi
momente emoþionante, ce au evocat
pilonii pe care s-a construit prestigiul
Universitãþii Spiru Haret, prin vocea cea
mai autorizatã, cea a rectorului sãu, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, în cuvântarea
rostitã la deschiderea anului universitar,
luni, 3 octombrie a.c., în Aula Magna.
Acordurile imnurilor studenþeºti
Gaudeamus ºi cel al Universitãþii Spiru
Haret au creat ambianþa atât de specificã
acestor reuniuni, iar cu ajutorul unui
videoproiector, studenþii au putut urmãri
cuvântarea rostitã de rectorul Universitãþii
la festivitatea de inaugurare a deschiderii
anului de învãþãmânt 2005-2006.
O iniþiativã salutarã a conducerii
Centrului ID Cãlãraºi, director profesoara
Corina Ionescu, a fãcut ca proaspeþii
studenþi sã urmãreascã tot pe ecran, într-o
prezentare convingãtoare, reperele care
definesc acest spaþiu de învãþare-formare
profesionalã. Înfiinþat doar cu un an în
urmã, Centrul care funcþioneazã la
Gimnaziul Carol I din Cãlãraºi, prin
organizare, dotare  bibliotecã, un
laborator de informaticã înzestrat cu
11 calculatoare, racordate la Internet,
având acces la biblioteca virtualã, prin
posibilitatea susþinerii examenelor
on-line, precum ºi prin activitãþile
instructiv-educative  a devenit un pol de
atractivitate ºi interes pentru tinerii
absolvenþi, ajungând acum de la 600 de

studenþi la peste 1400, care au optat
pentru a se pregãti în 13 facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret la aceastã formã
de învãþãmânt la distanþã.
Imaginile urmãrite pe ecran au fost
întregite de micro-interviurile realizate cu
studenþi din anul I care ºi-au motivat
opþiunea pentru Universitatea Spiru Haret
la forma de învãþãmânt la distanþã. Ce
trebuie sã ºtim, pentru a intra din plin în
ritmul normal de cunoaºtere ºi acumulare,
s-a întrebat profesoara Corina Ionescu,
formulând ºi rãspunsuri competente. Un
permanent dialog cu dascãlii, studierea
programelor analitice, urmãrirea
tematicilor afiºate pentru referate, a
emisiunilor consacrate învãþãmântului la
distanþã difuzate de Televiziunea
România de Mâine, a consultaþiilor,
dezbaterilor publicate de revista Opinia
naþionalã  iatã doar câteva din premisele
unei depline reuºite.
Referindu-se la particularitatea
perioadei pe care o traverseazã
învãþãmântul universitar din România,
marcat de noua formã structuratã pe trei
cicluri, prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu,
prodecan al Facultãþii de SociologiePsihologie, reprezentant al Senatului, a
precizat cã, de fapt, Universitatea Spiru
Haret s-a ºi adaptat exigenþelor Uniunii
Europene, iar studenþii din anul I de la
învãþãmântul la distanþã vor reprezenta
prima generaþie instruitã din perspectiva
noilor standarde europene. Expresie a unor
teribile schimbãri ce au loc în aceastã
epocã, reforma învãþãmântului înseamnã
cã asistãm, din acest an, la coabitarea a
douã sisteme  unul care apune ºi altul care
rãsare, la care deja ne-am ºi adaptat
programele analitice pentru acest an
universitar, a cãrui deschidere are loc în
aceastã atmosferã de relevantã
spiritualitate. De aici ºi nevoia,

comunicãrii între învãþãcei, chemaþi sã se
adapteze noilor rigori ºi dascãli, care se
strãduiesc permanent sã rãmânã la
înãlþimea misiunii lor ºi în aceastã
perioadã, evitând orice disfuncþionalitate
 a afirmat, în continuare, prof. univ. dr.
Florian Tãnãsescu.
Rolul orientativ al programelor
analitice, amendamentele aduse la
Regulamentul privind activitatea
profesionalã a studenþilor, noile
oportunitãþi pentru studenþii care doresc sã
dobândeascã o dublã specializare,
introducerea unui nou articol privind
licenþa, posibilitatea pregãtirii pentru
cariera didacticã a studenþilor atraºi de
aceastã perspectivã, atenþia prioritarã care
trebuie acordatã sintezelor, care sunt
necesare, dar nu suficiente pentru o
instruire profundã, suportul didactic oferit
de Universitatea Spiru Haret însemnând
forme mult mai diversificate, ºansele de
navigare pe Internet  au constituit
coordonatele esenþiale ale acestei relevante
reuniuni didactice, punând în evidenþã
semnificaþia ei.
Reuniunea a dobândit noi dimensiuni
calitative o datã cu prezentarea
programelor de studii masterale ºi
doctorale, posibilitatea generoasã de
aprofundare a specializãrii generând un
explicabil interes al studenþilor de la
aceastã formã de învãþãmânt, exprimat,
de asemenea, printr-un set masiv de
întrebãri ºi pentru prof. univ. dr. Florian
Tãnãsescu, care a dat rãspunsuri sprijinite
pe argumente, furnizând valoroase
informaþii ºi metodologii de învãþareformare profesionalã în cadrul
învãþãmântului la distanþã. Aceastã
manierã didacticã a conferit întâlnirii un
accentuat caracter de interactivitate,
eficienþa aºteptatã.

Adela DEAC
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Reproducem din revista Flacãra lui Adrian Pãunescu
Profesorul Bondrea
Rareori am întâlnit în viaþa mea un organizator de
ºcoalã, un arhitect de spirit, un om mai dãruit cauzei
învãþãmântului românesc, precum este profesorul
Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret ºi
preºedintele Fundaþiei România de Mâine. Niºte mici ºi
otrãviþi derbedei de presã nu-l uitã ºi-i dedicã, din când
în când, puturoase campanii, sordide atacuri, nedrepte
învinuiri care, toate, nu au altã cauzã decât succesul Liniei
Bondrea în învãþãmântul universitar privat românesc. Întradevãr e foarte iritantã o asemenea realitate.
Cea mai mare Universitatea þãrii, cu dotãri moderne, cu profesori performanþi
din toate taberele politice ºi publice, cu performanþe externe incredibile.
Faptul cã eu însumi sunt profesor asociat la aceastã Universitate nu mã
timoreazã, ci mã obligã sã-mi spun cuvântul. Îi iau apãrarea profesorului
Aurelian Bondrea pentru cã realitatea pe care a creat-o domnia sa mi-o impune.
Dacã ar fi sã plec mâine de la Universitatea pe care dumnealui a inventat-o, ca
sã îmi pot spune cu deplinã libertate de conºtiinþã cuvântul, aº face-o.

Noroiul care a fost azvârlit împotriva profesorului Bondrea face parte din
aceeaºi mlaºtinã care a înghiþit multe valori ºi a determinat multe rãmâneri în
urmã în România tuturor anarhiilor de dupã 1989.
Dar România de dupã 1989 e ºi þara libertãþii de a se exprima ºi de a construi durabil
a lui Aurelian Bondrea. Dincolo de capacitatea lui organizatoricã excepþionalã, profesorul
Bondrea este ºi autorul unor cãrþi de sociologie, care vor putea mãrturisi cercetãtorilor
din viitor cumplitele realitãþi statistice, în permanentã comparaþie între ele, din anii
noºtri. Ei bine, ce mai vor denigratorii lui Aurelian Bondrea de la venerabilul profesor
care a dat înþeles vieþii a sute de mii de tineri (numai în acest an universitar circa 80.000
de studenþi), carierei a sute de profesori eminenþi ºi a format noi tineri profesori în
aceastã mare fabricã de valori care este Universitatea Spiru Haret?
Da, Aurelian Bondrea nu e un pianist, nu e un critic literar, nu e un frivol
participant la carnavalul cinic al epocii, el e un om serios, un pedagog, un sobru,
el e un oltean din judeþul Vâlcea, care toatã viaþa a muncit ºi a învãþat, a fãcut
carierã ca înalt funcþionar al Ministerului Învãþãmântului în epoca socialismului,
ºi-a consolidat o familie, ºi-a crescut copiii ºi s-a dãruit celei mai curate cauze a
oricãrei naþii: educaþia.
Nu-l vãd cu lunile ºi, uneori, cu anii, când îl reîntâlnesc e acelaºi: cald, ferm,
generos, neodihnit ºi frãmântat de mai binele obºtii. Derbedeii de opinie ºtiu ce
fac atunci când îl atacã: vor sã stingã o luminã ca sã le fie mai uºor lor ºi celor ca
ei, sã ajungã la buzunarele oamenilor. Atunci când vremea va face pace între noi
toþi, Aurelian Bondrea va fi nume de universitate! (A.P.)
(Flacãra nr. 43 (214) din 28 octombrie - 3 noiembrie 2005)

Adrian PÃUNESCU

Sechestru
pe Gara de Nord
Vremuri cumplite, de balamuc,
Democraþia e ultimul truc,
Logica-ºi simte atacul de cord,
S-a pus sechestru pe Gara de Nord.
ªi cine urmeazã, cine-i la rând?
ªi ce monumente ni se mai vând?
Cã, pentru o gumã ºi-un Bebe ªtrumf,
Poate-þi dau ãºtia un Arc de Triumf.
Cum tot ce existã e-al tuturor,
Se va-mpãrþi tot ce e, la popor,
Marea ºi Dunãrea, val dupã val,
Se vor ceda tuturor, personal,

ªi dacã rezerve nu ne rãmân,
Vindem la târg Ateneul Român,
Ca sã putem suporta din buget
Remus ºi Romulus, fraþi la pachet.
Sediul guvernului, fãrã drapel,
E foarte bun, pentr-un mare hotel,
Deocamdatã, ca prim record,
S-a pus sechestru pe Gara de Nord.
27 octombrie 2005

SPIRU HARET

în patrimoniul spiritual al universitãþii noastre
Spirit deschis ºi constructiv, adevãratul fãuritor al învãþãmântului românesc modern,
reprezentant de frunte al ºtiinþei ºi culturii naþionale, Spiru Haret a fost ºi rãmâne, prin
activitatea ºi opera sa, un întemeietor ºi un creator de prestigiu, moºtenirea sa spiritualã
purtând peste generaþii imaginea sa vie de patriot luminat. Spiru Haret a contribuit hotãrâtor
la împletirea destinului ºcolii cu acela al întregii naþiuni. Fructuoasa lui activitate în sfera
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii se constituie într-un luminos model al intelectualului
legat de popor, animat de aspiraþiile ºi nevoile acestuia.
Încã de la înfiinþare, Universitatea Spiru Haret ºi-a propus sã întruchipeze nobilele
idei ºi speranþe ale marelui înaintaº.
Aducându-i un profund omagiu, cadrele didactice ºi studenþii Universitãþii noastre
înþeleg sã-i urmeze cu stãruinþã generoasele învãþãturi ºi îndemnuri.
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Rector al Universitãþii Spiru Haret

Din cuvântarea rostitã la Sesiunea ªtiinþificã Omagialã
organizatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret (februarie 2001)

In faþa edificiului în care funcþioneazã Centrul ID din Cluj-Napoca,
a fost dezvelit un bust al savantului patriot

SPIRU HARET,

întemeietor al ºcolii moderne româneºti,
simbol al eforturilor de ridicare a României prin educaþie ºi culturã

La Cluj-Napoca, începutul de an universitar a
Alãturi de cadre didactice ale Universitãþii Spiru
dobândit o semnificaþie deosebitã.
Haret, la festivitate au participat personalitãþi
În curtea centrului pentru învãþãmânt la distanþã, universitare din oraºul de pe Someº, numeroºi
amplasat într-o elegantã clãdire de patrimoniu, a fost studenþi.
dezvelitã statuia patronului spiritual al Universitãþii,
S-a oficiat un Te Deum în memoria lui Spiru Haret.
marele cãrturar patriot Spiru Haret.
Bustul a fost realizat de sculptorul Ioan Haitonic.

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

Marele om de culturã, ctitor al învãþãmântului
românesc modern, Spiru Haret (1851-1912),
al cãrui bust, turnat în bronz, împodobeºte
simbolic holul de la intrare al Universitãþii
care îi poartã numele
Bucureºti, Rectoratul Universitãþii Spiru Haret
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii.
Strada Ion Ghica nr. 13
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Televiziunea
România de Mâine

informeazã despre întâlnirile
metodice de lucru cu studenþii
de la forma de învãþãmânt la distanþã
Trimiºii speciali ai Televiziunii România de Mâine
au transmis, în zilele de 15 ºi 16 octombrie, din centrele teritoriale I.D.
CLUJ-NAPOCA
La Cluj-.Napoca, dimineaþa de 15 octombrie a fost
plinã de soare. În curtea plinã de arbori a elegantei clãdiri
a Centrului teritorial ID de pe B-dul 21 Decembrie 1989
s-a petrecut o festivitate cu totul deosebitã: o parte din
cei peste 1500 de studenþi la învãþãmânt la distanþã ai

care ºi-a împãrtãºit impresiile din anii de studiu privind
condiþiile optime oferite de Universitatea Spiru Haret la
forma de învãþãmânt la distanþã în municipiul Piteºti.
În încheiere, cadrele didactice au urat bobocilor, ºi nu
numai, un an universitar rodnic ºi plin de rezultate
remarcabile.
Din Piteºti, pentru tvRM,
a transmis Corneliu TOADER.

RÂMNICU-VÂLCEA

Centrului  sã amintim cã aproape 75% dintre ei sunt în
anul I -, au fost prezenþi la deschiderea anului de
învãþãmânt universitar 2005-2006. Ceremonia a avut în
centru dezvelirea bustului patronului spiritual al
Universitãþii, marele cãrturar patriot Spiru Haret, lucrare
realizatã de sculptorul Ioan Haitonic.
Au vorbit la festivitate, academician Gheorghe Zaman,
decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil al
Universitãþii Spiru Haret, reprezentantul Senatului
universitar, precum ºi prof.univ.dr. Mihai Ioan Nãstase,
directorul Centrului teritorial ID Cluj-Napoca, pãrintele
preot Ilie Moldovan, academicianul Criºan Mircioiu,
decanul de vârstã al universitarilor clujeni, sculptorul Ioan
Haitonic ºi studentele Liana Honcãu ºi Horvath Ingo Kinga.
S-a oficiat un Te Deum în memoria lui Spiru Haret,
cel care dã numele ºi blazonul Universitãþii.
În finalul manifestãrii, o cunoscutã interpretã a
cântecului transilvan, Mariana Morcan, a înfiorat asistenþa
cu frumuseþea doinelor ardeleneºti.
Vorbitorii la manifestare au prezentat pe larg
obiectivele învãþãmântului la distanþã, organizat la
Universitatea Spiru Haret, modernitatea acestui proces,
marea mizã pe care el o reprezintã pentru cea mai
puternicã instituþie de învãþãmânt superior din România.
Însãºi prezenþa Universitãþii Spiru Haret în vechiul ºi
prestigiosul centru universitar Cluj-Napoca este o izbândã
incontestabilã a universitãþii noastre.
Televiziunea România de Mâine a înregistrat
manifestarea prin intermediul modernului sãu car de
reportaj ºi va reveni într-o emisiune amplã pe aceastã temã.
A transmis din Cluj-Napoca, pentru tvRM,
Nicolae Dan FRUNTELATÃ

PITEªTI
Astãzi, 15 octombrie 2005, în sala Casei de culturã a
municipiului Piteºti, în prezenþa unui numeros public a
avut loc festivitatea de deschidere a învãþãmântului la
distanþã al Universitãþii Spiru Haret în Centrul teritorial
Piteºti.
În alocuþiunea rostitã cu acest prilej, prof.univ.dr.
Gheorghe Rãboacã, directorul Centrului teritorial ID, a
prezentat temele principale evocate de preºedintele
Fundaþiei România de Mâine ºi rector al Universitãþii
Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, în
cuvântarea rostitã la 3 octombrie în Aula Magna a
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, cu ocazia
deschiderii anului de învãþãmânt. Vorbitorul, Gheorghe
Rãboacã, a fãcut o prezentare extinsã a tuturor elementelor
care au propulsat Universitatea Spiru Haret pe poziþia
celui mai însemnat aºezãmânt universitar din învãþãmântul
superior românesc, cu date care au fost prelevate din
discursul preºedintelui Aurelian Bondrea. Au fost, de
asemenea, prezentate condiþiile de studiu ºi facilitãþile
oferite de Centrul teritorial ID Piteºti celor peste 600 de
studenþi înscriºi la aceastã formã de învãþãmânt, din care
circa 2/3 sunt în anul I.
În numele studenþilor a vorbit Mihaela Popescu, actriþã
la Teatrul Alexandru Davilla din Piteºti, studentã în anul
terminal la Facultatea de Drept a Universitãþii Spiru Haret,

Stimaþi telespectatori, bunã seara. Astãzi, 16
octombrie, a avut loc festivitatea de deschidere a anului
de învãþãmânt la distanþã 2005-2006 la Universitatea Spiru
Haret în Centrul de Învãþãmânt la Distanþã RâmnicuVâlcea.
Circa 300 de studenþi de la aceastã formã de
învãþãmânt, profesori, pãrinþi au fost prezenþi la ceremonia
care s-a desfãºurat în aula edificiului care adãposteºte
facultãþile din Rm.Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret.
Din partea organizatorilor a luat cuvântul
prof.univ.dr. Alexandru Popescu-Mihãieºti, directorul
Centrului ID Rm. Vâlcea. Domnia sa a fãcut o
prezentare a condiþiilor oferite de Universitatea Spiru
Haret în anul universitar 2005-2006, precum ºi a
structurii anului de învãþãmânt la distanþã pentru cei
peste 370 de studenþi care sunt cuprinºi în aceastã formã
de învãþãmânt la Rm.Vâlcea.
A mai luat cuvântul ºi dl conf.univ.dr. Gheorghe Tranã,
care a prezentat modalitãþile de instruire ºi examinare cu
ajutorul calculatorului, Internetului ºi postului de
televiziune România de Mâine.
Din partea studenþilor a vorbit Corina Eugenia ZamfirMãldãrescu, studentã în anul al III-lea al Facultãþii SociologiePsihologie, forma de învãþãmânt la distanþã, care s-a adresat
bobocilor cu îndemnuri ºi speranþe pentru rezultate meritorii.
Manifestarea a fost încheiatã de soliºtii Filarmonicii
Rapsodia vâlceanã: Rodica Mitrean ºi Ion Lupu au
interpretat piese ºi cântece folclorice din zona Vâlcei.
Cadrele didactice ºi studenþii ºi-au exprimat dorinþa
ca ºi în acest an universitar la forma ID, care tocmai a
demarat, rezultatele sã fie pe mãsurã prestigiului
Universitãþii Spiru Haret.
Din Râmnicu Vâlcea, pentru tvRM,
a relatat Corneliu TOADER

BUZÃU
2005 este anul în care, fãrã nici o urmã de îndoialã,
învãþãmântul la distanþã promovat de Universitatea Spiru
Haret a devenit un fenomen de mare amploare la scarã
naþionalã, o opþiune profund respectatã ºi deopotrivã
cãutatã de românii de toate vârstele.

Ca în fiecare judeþ al þãrii, ºi la Buzãu s-a cântat în
aceastã dimineaþã Imnul Universitãþii Spiru Haret
împreunã cu eternul Gaudeamus igitur, cu ocazia unei
ceremonii emoþionante ºi de neuitat: deschiderea anului
universitar 2005-2006 la Centrul teritorial de învãþãmânt
la distanþã Buzãu al Universitãþii Spiru Haret.
Aºa cum s-a întâmplat cu o zi în urmã la Ploieºti,
aºa cum se întâmplã în multe alte mari oraºe ale þãrii,
ºi aici la Buzãu, Sala de festivitãþi a Casei de Culturã
a Sindicatelor s-a umplut pânã la refuz. Peste 1000
de studenþi admiºi în anul I au dorit sã afle totul despre
ceea ce înseamnã ºi reprezintã Universitatea Spiru
Haret, despre forþa ºi impactul soluþiei propuse de

ªoseaua Berceni nr. 24. Telefoane: 334 44 19; 334 62 05; 334 47 23; 334 47 99.
Fundaþia România de Mâine pentru tinerii României
de azi ºi de mâine. Ei bine, aceastã soluþie care devine
în fapt o mare provocare, provocarea Mileniului III,
înseamnã educaþie, culturã, valori morale ºi naþionale,
înseamnã, de fapt, o Românie gânditã ºi modelatã
altfel decât în vorbe goale ºi gesturi patriotarde.
Studenþii din Buzãu ºi din întreaga þarã vin la
Universitatea Spiru Haret pentru cã ei cu toþii simt ºi
ºtiu cã aici, la Spiru Haret, se pregãteºte cu adevãrat
România de mâine, aici se deschid porþile valorilor
autentice care au lipsit atât de mult, din pãcate, în
România ultimilor 15 ani.
ªi la Buzãu s-a înregistrat, aºadar, un numãr record
anul acesta: 1100 de studenþi înscriºi în anul I la
Universitatea Spiru Haret, faþã de numai 200 în 2004,
100 în 2003 sau 22 în 2002. Cei peste 30000 de boboci
ai anului 2005 la Universitatea Spiru Haret au înþeles
perfect ceea ce a spus cu limpezime ºi tãrie rectorul
Universitãþii, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, în
cuvântul la festivitatea de deschidere a anului
universitar 2005-2006, care a avut loc pe 3 octombrie
la Bucureºti: la Universitatea Spiru Haret nu a fost ºi
nu va fi loc de compromisuri, nu se vor accepta
niciodatã falsa performanþã sau ingerinþe ale
mediocritãþii. Studenþii Centrului teritorial de
învãþãmânt la distanþã Buzãu al Universitãþii Spiru
Haret au þinut sã urmãreascã în întregime discursul
rectorului, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, precum ºi
filmul documentar dedicat marilor realizãri ale
Universitãþii Spiru Haret. Aici taxele sunt mai reduse,
sintezele gratuite, examene on-line pe calculator pentru
învãþãmântul la distanþã ºi multe, multe altele. Înscriºi
la Drept, Marketing, Management, Finanþe, Sociologie,
Limbi Strãine, Filosofie, Jurnalism, Limba Românã,
Geografie, Istorie, Muzicã, Matematicã, Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, Sport, Pedagogie sau
Administraþie Publicã, ei bine, înscriºi la toate acestea,
studenþii buzoieni au intrat într-o nouã dimensiune a
vieþii, rãspunzând celei mai mari provocãri care le-a
fost adresatã vreodatã: a integritãþii, a moralitãþii, a
adevãrului ºi a cunoaºterii. Iar rãspunsul la toate acestea
este tocmai Universitatea Spiru Haret.
Din Buzãu, pentru tvRM,
a transmis Mugur POPOVICI.

BACÃU
Deschiderea noului an universitar 2005-2006 pentru
studenþii învãþãmântului la distanþã de la Universitatea
Spiru Haret, Centrul teritorial Bacãu, a reprezentat un
motiv de sãrbãtoare.
Dupã intonarea Imnului celei mai prestigioase
universitãþi din România, a fost proiectat filmul care le-a
demonstrat studenþilor prezenþi la Casa de Culturã din
oraºul lui Bacovia cã Universitatea Spiru Haret are un
prestigiu naþional ºi internaþional câºtigat de-a lungul a
15 ani de muncã susþinutã de o echipã de profesioniºti.
Au luat cuvântul conf.univ.dr. Daniela ªtefãnescu,
secretar ºtiinþific al Senatului Universitãþii Spiru Haret,
care a subliniat cã instruirea studenþilor acestei universitãþi
se realizeazã la parametrii de vârf.
De asemenea, a mai vorbit conf.univ.dr. Nicu Aur, directorul
Centrului ID Bacãu, care le-a urat bobocilor bun venit în cea
mai puternicã familie a învãþãmântului privat românesc.
Din partea studenþilor a luat cuvântul Mihaela Simion,
studentã în anul I la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine.
Un scurt program artistic, ce a cuprins dansuri ºi
cântece moldoveneºti, a încheiat festivitatea de
deschidere a anului universitar pentru studenþii ID.
Trebuie subliniat faptul cã Centrul Teritorial ID Bacãu
are înscriºi aproximativ 1000 de studenþi, dintre care
750 în primul an de studiu.
Din Bacãu, pentru tvRM, a transmis Alina Motoc.

TÂRGU-MUREª
Singura salã din Tg. Mureº, care a fost în stare sã
gãzduiascã festivitatea de începere a anului de învãþãmânt
pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret de aici, a fost
Sala Sporturilor. Pentru cã în judeþul Mureº numãrul

studenþilor ID a trecut de 1500. Practic, anul acesta, s-au
înscris de patru ori mai mulþi studenþi decât anul trecut ºi
sunt semne foarte clare ale unui interes crescut pentru
înscrieri în anul viitor. Dacã þinem cont de faptul cã acesta
este doar al doilea an de funcþionare al Centrului din Tg.
Mureº, evoluþia înscrierilor se dovedeºte a fi
impresionantã. Am constatat faptul cã ºi în acest judeþ
Universitatea Spiru Haret reprezintã deja o marcã de
valoare. Existã multã încredere în calitatea actului de
învãþãmânt, în profesori sau în formele moderne de
predare ºi examinare. Aceastã creºtere exponenþialã a
studenþilor haretiºti din Mureº a impus ºi o dezvoltare pe
mãsurã a Centrului ce le este pus la dispoziþie, a dotãrilor,
a personalului acestuia. Se fac eforturi pentru ca studenþii
sã aibã cât mai repede ºi cât mai direct tot ajutorul pe
care Universitatea Spiru Haret îl poate da ºi care contribuie
decisiv la asimilarea ºi fixarea cunoºtinþelor, la întregul
proces de învãþãmânt.
În cadrul ceremoniei de deschidere de astãzi din Tg.
Mureº, studenþii Universitãþii Spiru Haret au fost

informaþi ºi despre perspectivele de dezvoltare ale
universitãþii, despre formele moderne de examinare cu
care se vor întâlni cu începere din acest an, despre
elementele specifice de care trebuie sã þinã cont spre a
putea obþine rezultate cât mai bune. Directorul Centrului,
dl profesor ªtefan Someºan, reprezentantul Senatului
Universitãþii, dl prof.univ.dr. Septimiu Todea, decanul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, au dat studenþilor
informaþii clare. Au stârnit mare interes explicaþiile ce
vizau cursurile de masterat ce pot fi urmate tot de la
distanþã, fapt unic în oferta educaþionalã de aici.
Putem spune cã Universitatea Spiru Haret s-a impus
energic în judeþul Mureº; s-a impus prin valoare ºi calitate;
s-a impus pentru cã este cea mai bunã.
Din Târgu Mureº,
a transmis, pentru tvRM, Gavrilã INOAN.

SLATINA
În cuvântul de deschidere, profesorul Cãtãlin Barbu,
directorul Centrului ID Slatina, aprecia cã Universitatea
Spiru Haret s-a impus în conºtiinþa opiniei publice ºi ºi-a
câºtigat respectul ºi recunoaºterea atât în þarã, cât ºi peste
hotare, pentru cã este cea mai mare ºi puternicã instituþie
de învãþãmânt universitar particular din România. Într-un
timp relativ scurt, Universitatea Spiru Haret a reuºit sã
deschidã numeroase centre de învãþãmânt la distanþã,
printre care ºi cel de la Slatina.
Reprezentantul Senatului Universitãþii Spiru Haret,
conf.univ.dr. Gheorghe Bicã, a salutat prezenþa celor 700
de studenþi ai anului I, asigurându-i cã forma de învãþãmânt
pentru care au optat reprezintã de fapt viitorul
învãþãmântului modern. Apoi domnia sa a rãspuns
întrebãrilor venite din partea studenþilor privind structura
anului universitar, organizarea sesiunii de examene în
sistem on-line ºi pregãtirea primei promoþii a Centrului ID
Slatina care va susþine examenul de licenþã în anul 2006.
Misiunea didacticã a instituþiei se identificã în formarea
viitorilor specialiºti profesioniºti în diverse domenii de
activitate, chemaþi sã deprindã schimbarea, sã o provoace
ºi sã o conducã.
La faþa locului am constatat cã baza materialã în care se
desfãºoarã activitatea didacticã a Centrului ID Slatina este
anume proiectatã ºi construitã pentru activitãþi specifice
învãþãmântului superior: o salã modernã de curs ºi
seminarii, laborator de informaticã ºi alte spaþii universitare.
Din Slatina, pentru tvRM,
a transmis Sorin BEJAN.
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Televiziunea România de Mâine

informeazã despre întâlnirile metodice de lucru cu studenþii de la forma de învãþãmânt la distanþã
ALBA IULIA
La Alba Iulia deschiderea anului universitar ID
al Universitãþii Spiru Haret a avut o conotaþie
specialã. În aceastã Capitalã a Unirii, în oraºul de
unde începe fiinþa noastrã sã fie una în voinþã ºi
libertate, existenþa nucleului universitar haretist nu
poate fi explicatã decât într-un singur fel: prin
amploare, prin modernitate ºi asumarea tradiþiei,
Universitatea Spiru Haret a devenit o idee culturalã
naþionalã. Prezenþi în oraºele româneºti cu destin
istoric, prezenþi în toate marile centre universitare,
economice, sociale, realizând la nivelul unor primi
paºi semnificativi: Chiºinãu, New York, Madrid,
extensia spre zone din afara României, printr-un
învãþãmânt al viitorului permanent legat de matricea
iniþialã, universitatea-mamã, prin intermediul
internetului, dar ºi al unei televiziuni proprii,
Universitatea Spiru Haret dovedeºte cã existã ºi
lucreazã în spiritul acelei Magna Charta
Universitatum pe care rectorul, prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea, a semnat-o recent la Bologna,
pe o listã ce include doar mari universitãþi europene.
Au fost acestea idei prezente ºi la festivitatea de la
Alba Iulia unde directorul Centrului teritorial ID,
conf.univ.dr. Ioan Scheau ºi reprezentantul Senatului
Universitãþii Spiru Haret, conf.univ.dr. Marinicã
Dobrin, le-au vorbit studenþilor. Relevant este ºi
faptul cã patru studenþi ai unor facultãþi diferite ºiau explicat opþiunea pentru familia de spirit
haretistã: Rodica Beurdean, Letiþia Abrudan, Iga
Lemeny ºi Adelina Morar-Atanasiu pot fi numai
patru dintre pariurile pe care Universitatea Spiru
Haret le face cu viitorul. Tot aici, la Alba, a fost la
festivitate marea doamnã a cântecului transilvan
Veta Biriº. A cântat dumnezeieºte ºi a declarat la
scenã deschisã cã doreºte sã se înscrie la Facultatea
de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret. O aºteptãm
aºa cum îi aºteptãm mereu cântecele despre sufletul
neliniºtit al Ardealului.
A fost 16 octombrie, a fost Alba Iulia, a fost o zi
de mare sãrbãtoare.
A vorbit despre ea, pentru tvRM,
Nicolae Dan FRUNTELATÃ

BISTRIÞA-NÃSÃUD
Astãzi, cu începere de la orele 10, Centrul teritorial
pentru Învãþãmânt la Distanþã Bistriþa-Nãsãud al
Universitãþii Spiru Haret a fost mult încãpãtor pentru
a-ºi primi studenþii veniþi la deschiderea anului de
învãþãmânt 2005-2006. Centrul de la Bistriþa cu un
numãr de 1200 de studenþi, dintre care 700 înscriºi în
anul I de studiu, reprezintã un pilon important pentru
dezvoltarea învãþãmântului la distanþã, cu ajutorul

celei mai puternice universitãþi din þara noastrã 
Universitatea Spiru Haret.
La aceastã întâlnire au luat cuvântul atât directorul
centrului, Adrian Magdea, cât ºi conf.univ.dr. Eugen
Ghiorghiþã, prodecan al Facultãþii de Management
Financiar-Contabil. Notabil este faptul cã prin
învãþãmântul la distanþã Universitatea Spiru Haret
aduce în învãþãmântul superior românesc un standard
de dezvoltare prin tehnologii educaþionale dintre cele
mai performante.
De altfel, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret, a subliniat în cuvântarea
rostitã în cadrul festivitãþii ce a avut loc în Aula Magna
a Universitãþii Spiru Haret, luni, 3 octombrie 2005,
cã Universitatea Spiru Haret ºi-a dobândit respectul
ºi recunoaºterea internaþionalã, ajungând sã se situeze
la nivelul celor mai mari ºi performante instituþii de
învãþãmânt superior din lume.
Iatã, deci, cum ºi studenþii din judeþul BistriþaNãsãud, prin grija ºi atenþia Universitãþii Spiru Haret,
au ºanse pentru a se pregãti pentru România de mâine
la standarde internaþionale.
De la Bistriþa-Nãsãud,
pentru tvRM, Bianca VÃCARIU.

COVASNA
În judeþul Covasna ofertele privind învãþãmântul
superior abundã: nu lipsesc la apel nici universitãþi
strãine care ºi-au trimis aici profesorii pentru a preda.
Într-un asemenea mediu oferta educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret a produs un efect mai mult
decât impresionant. Pentru a nu vã încãrca memoria
cu prea multe cifre vã spun doar atât: numãrul
studenþilor înscriºi anul acesta la forma de învãþãmânt
la distanþã este de 106 ori mai mare decât cel al
studenþilor din anul IV. Da, aþi înþeles bine, de 106
ori. Cauzele acestei explozii de înscrieri la
Universitatea Spiru Haret le-am aflat astãzi la
festivitatea de începere a anului universitar
desfãºuratã în Sala mare a Casei de Culturã din

Miercurea Ciuc. Ele sunt profesionalismul ºi renumele
dascãlilor, facilitãþile de înscriere ºi studiu oferite,
baza materialã aflatã ºi aici într-o dezvoltare
impresionantã, calitatea, formula modernã europeanã
a actului educaþional.
Pentru studenþii din judeþul Covasna ai Universitãþii
Spiru Haret evenimentul de astãzi a fost cu adevãrat
festiv, impresionant. De aceea au primit cu atenþie ºi
cu mare interes mesajul conducerii universitãþii, mesaj
ce a fost remis de cãtre dl prof.univ.dr. ªtefan Lache,
decanul Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene, prezent aici. Au ascultat cu atenþie
explicaþiile, detaliile, tot ce s-a discutat. Au pus
întrebãri ºi au primit rãspunsuri. Le-a fãcut, de
asemenea, plãcere sã se întâlneascã, sã se cunoascã, sã
se împrieteneascã. Asta pentru cã Universitatea Spiru
Haret a reuºit ºi aici sã-ºi uneascã studenþii într-o mare
familie, ei ºtiind cã adevãrat cã fac parte dintr-o
comunitate educaþionalã de elitã care, însumeazã de
douã ori mai mulþi membri decât întreaga populaþie a
municipiului Miercurea Ciuc, oraº din care a transmis,
pentru tvRM, Gavrilã INOAN.

GIURGIU
Debutul unui nou an universitar reprezintã pentru
fiecare Centru ID al Universitãþii Spiru Haret un prilej
de mare bucurie. Astfel cã Sala Teatrului Valah din
municipiul Giurgiu a strâns astãzi laolaltã profesori
ºi studenþi dornici sã promoveze împreunã o educaþie
de performanþã. Pentru a împãrtãºi sentimentul de
apartenenþã la o mare familie  cea a Universitãþii
Spiru Haret -, dl prof.univ.dr. Corneliu Bârlea le-a
adresat bobocilor mesajul Senatului Universitãþii,
cadrele didactice le ureazã studenþilor succes în
activitate, dar ºi atenþie la pregãtirea profesionalã care
sperã ca astãzi sã fi început cu dreptul. ID se dovedeºte
a fi învãþãmântul viitorului ºi nu e de mirare cã la
Giurgiu sunt aproape 1000 de studenþi înscriºi în anul
I. Prezent la deschidere, directorul Centrului ID
Giurgiu, dl. Ioan Andrei s-a declarat extrem de
mulþumit de activitatea Centrului de pânã acum, de
dotãrile de care dispune, dar mai ales de numãrul în
continuã creºtere al studenþilor.
Din Giurgiu, pentru tvRM,
Mihaela CUIBAN

universitatea viitorului. Trebuie menþionat faptul cã
la Centrul ID din Botoºani sunt aproximativ 1700 de
studenþi, dintre care 1100 sunt înscriºi în primul an
de studiu, ceea ce demonstreazã cã Universitatea Spiru
Haret s-a impus cu succes în peisajul educaþional
botoºenean.
De la Botoºani, pentru tvRM,
a transmis Alina MOTOC.

PLOIEªTI
Atmosferã extraordinarã aici, la Ploieºti, în sala
mare de spectacole a Casei de culturã a sindicatelor,
cu ocazia deschiderii festive a anului de învãþãmânt
2005-2006 la Centrul ID teritorial Ploieºti al
Universitãþii Spiru Haret, cea mai mare ºi mai bine
dotatã instituþie academicã din România. Universitatea
Spiru Haret a stabilit un autentic record la Ploieºti unde,
într-un interval scurt, numãrul studenþilor înscriºi la
forma de învãþãmânt la distanþã a facultãþilor
Universitãþii Spiru Haret a depãºit cu mult 2000. Ei au
ales Universitatea Spiru Haret dintre toate variantele
existente. Astfel se face cã astãzi, înfruntând cu
zâmbetul pe buze ploaia de afarã, toþi aceºti boboci
prahoveni ai Universitãþii Spiru Haret au fãcut ca sala
cea mai mare a Ploieºtiului sã devinã neîncãpãtoare.
Împãrþiþi în trei serii ºi începând de la 9 dimineaþa, ei
au urmãrit pe un imens ecran aºezat în salã discursul
rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea, rostit la deschiderea festivã a
anului universitar, desfãºuratã la Bucureºti în ziua de
3 octombrie. De asemenea, tinerii studenþi au ascultat
Imnul Universitãþii Spiru Haret ºi au aflat care sunt
paºii pe care îi au de fãcut în primul lor an de studenþie
la universitatea la care s-au înscris.
La Centrul ID Ploieºti al Universitãþii Spiru Haret,
miile de studenþi au optat pentru specializãri din
Bucureºti ºi Braºov, cum sunt Drept, Sociologie,
Psihologie, Jurnalism, Filosofie, Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene, Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, Marketing, Finanþe-Bãnci ºi Administraþie
Publicã, Management, Pedagogie, Limba ºi Literatura
Românã, Limbi ºi Literaturi Strãine, Geografie,
Istorie, Pedagogie muzicalã, Matematicã, Informaticã,
Educaþie Fizicã ºi Sport º.a. Fie cã au optat pentru
Bucureºti, fie cã au ales Braºovul, ei au înþeles cã
învãþãmântul la distanþã la Universitatea Spiru Haret
le oferã o mare ºansã, poate ºansa vieþii lor, aceea de
a urma o facultate din alt oraº fãrã a-ºi schimba
domiciliul ºi fãrã a renunþa la locurile de muncã
actuale sau, cine ºtie, la cele viitoare.
De la Ploieºti, a relatat pentru tvRM,
telefonic, Mugur POPOVICI

CRAIOVA
La Centrul ID Craiova al Universitãþii Spiru Haret,
calitatea actului didactic ºi caracterul sãu benefic
asupra studentului sunt asigurate în primul rând de
rigurozitatea planului de învãþãmânt ºi a programelor
analitice. În cuvântul de deschidere, directorul
Centrului ID Craiova, conf.univ.dr. Gheorghe Bicã,
aprecia cã obiectivul principal constã în formarea de
specialiºti în diversele domenii ale activitãþii

BOTOªANI
În Botoºani, oraº încãrcat de culturã prin
personalitãþile pe care le-a oferit þãrii, a fost
sãrbãtoritã deschiderea anului universitar 2005-2006
pentru studenþii înscriºi la forma ID din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, cea mai puternicã ºi mai
bine dotatã instituþie de învãþãmânt superior din
România. La eveniment au fost prezenþi, pe lângã
studenþii care au întâmpinat cu entuziasm, dar ºi cu
responsabilitate un nou an universitar, directorul
Centrului ID, profesor Carmen Rodica Egner, precum
ºi prof.univ.dr. Gheorghe Oniºoru, decanul Facultãþii
de Istorie ºi delegat din partea Senatului Universitãþii.
Dupã alocuþiunile rostite a fost proiectat filmul de
prezentare a realizãrilor Universitãþii Spiru Haret dea lungul celor 15 ani de existenþã, film ce le-a dat,
mai ales bobocilor, o ºi mai mare încredere în
Universitatea Spiru Haret, care, în opinia multora, este

contabile, informaticii de gestiune, dreptului,
sociologiei ºi psihologiei, dar ºi în cercetarea
ºtiinþificã, astfel cã activitãþile Centrului ID Craiova
corespund exigenþelor standardelor actuale ale
învãþãmântului universitar. Prin disciplinele
prevãzute, obligatorii, opþionale ºi facultative,
fundamentale ºi de specialitate, planurile de
învãþãmânt asigurã o pregãtire mobilã, flexibilã,
orientatã spre satisfacerea cerinþelor agenþilor
economici privind abilitãþile specialiºtilor de care au
nevoie. În egalã mãsurã, calitatea procesului de
învãþãmânt din facultãþile Centrului ID din Craiova
este asiguratã de un corp profesoral valoros. Dotarea
laboratoarelor de informaticã cu calculatoarele
necesare a dus la îmbunãtãþirea condiþiilor pentru

desfãºurarea activitãþii universitare la standardele
actuale de exigenþã ºi, mai ales, în perspectiva
susþinerii examenelor în sistem on-line. Dupã cum am
putut constata chiar la faþa locului, aceastã formã de
învãþãmânt câºtigã tot mai mult teren, devenind
interesantã, atractivã ºi eficientã pentru cei ce doresc
sã dobândeascã o instruire superioarã.
Din Craiova, pentru tvRM,
a transmis Sorin BEJAN

ALEXANDRIA
Deschiderea anului universitar 2005-2006 la
Centrul teritorial ID Alexandria al Universitãþii Spiru
Haret a avut caracterul unei întâlniri de lucru între
conducerea Centrului ºi studenþii prezenþi. Studenþii,
în marea lor majoritate, fiind la primul contact cu
lumea universitarã, au avut ocazia sã-ºi cunoascã
tutorele  Centrul teritorial Alexandria  cu care va
lucra pe toatã durata studiilor universitare. Echipa de
lucru a Centrului ID Alexandria este compusã din dna
conf.univ.dr. Manuela Epure, directorul Centrului,
Anca Vasile, secretar ºef, ºi Cezar Adrian Vasile,
secretar. Conform spuselor dnei Manuela Epure ºi
Regulamentului de funcþionare al ID, aceastã echipã
realizeazã legãtura între studenþii înscriºi la aceastã
formã de învãþãmânt ºi facultãþile pentru care ei au
optat. Totodatã, Centrul din Alexandria faciliteazã
celor înscriºi aici accesul la cursurile tipãrite,
programele analitice ºi mai ales la Biblioteca virtualã.

Accesul la biblioteca virtualã se realizeazã, pentru
studenþii care nu au acces la internet, chiar la sediul
Centrului din str. Libertãþii nr. 212 A, prin
laboratoarele de informaticã echipate cu tehnicã de
calcul de ultimã generaþie.
În prezentarea fãcutã, d-na Manuela Epure a punctat
o serie de idei prezentate de rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, la
deschiderea anului universitar. Prin intermediul
filmului documentar de prezentare a Universitãþii
Spiru Haret, realizat de cãtre Corneliu Toader ºi
Dumitru Cacoveanu, studenþii prezenþi în salã au putut
sã ia cunoºtinþã de structura ºi modul de funcþionare
al universitãþii. Toate informaþiile necesare
desfãºurãrii activitãþii universitare, studenþii le pot gãsi
ºi pe site-ul Universitãþii Spiru Haret.
În final, studenþii au fost invitaþi sã vinã la Centrul
ID teritorial ori de câte ori au nevoie de informaþii
sau ajutor de specialitate.
Din Alexandria, a transmis pentru tvRM,
Daniel PARASCHIV

ZALÃU
Centrul teritorial ID Zalãu din cadrul Universitãþii
Spiru Haret ºi-a deschis azi porþile pentru cei peste
1200 de studenþi, dintre care 750 înscriºi în anul I de
studiu. Evenimentul, având o însemnãtate deosebitã,
a avut loc la Casa de culturã a sindicatelor, locul undeºi desfãºoarã activitatea ºi Centrul teritorial ID.
Au luat cuvântul pe rând profesorul Florian Tuduce,
directorul Centrului, profesorul Dorel Labo,
viceprimarul oraºului de la poalele Meseºului, care
au subliniat rolul important pe care Universitatea Spiru
Haret îl are în dezvoltarea învãþãmântului ºi culturii
în judeþul Sãlaj, precum ºi lector univ.dr. Valeriu
Marinescu, prodecan al Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã. Acesta a readus în atenþia
studenþilor aspecte notabile din cuvântarea
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, cuvântare rostitã cu prilejul deschiderii
anului de învãþãmânt 2005-2006.
Evenimentul s-a bucurat ºi de prezenþa îndrãgitului
interpret Dinu-Iancu Sãlãjanu, care este de altfel ºi
directorul Casei de culturã a sindicatelor din Zalãu. A
fost, de asemenea, evocat ºi faptul cã Universitatea
Spiru Haret dispune de un potenþial material ºi uman
remarcabil ºi cã a obþinut, într-un interval de timp
relativ scurt, rezultate deosebite; studenþii din judeþul
Sãlaj s-au declarat mândri cã s-au înscris la
Universitatea Spiru Haret.
Din Zalãu, Ianca VÃCARIU, pentru tvRM.
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Studii de masterat la Universitatea Spiru Haret
Formele de învãþãmânt la zi ºi la distanþã (online)
Durata studiilor: 3 semestre
Taxa: 600 lei noi pe semestru, achitatã semestrial

MASTERAT ONLINE 
un proiect ce devine realitate la Universitatea Spiru Haret
Conf.univ.dr. Manuela EPURE
Director coordonator al programelor de masterat online la Universitatea Spiru Haret
Învãþãmântul desfãºurat cu ajutorul computerului a cunoscut în
ultimii ani un avânt deosebit fiind susþinut de o dezvoltare fãrã
precedent a tehnologiilor informaþionale. Computerul, pe lângã rolul
sãu în stocarea ºi prelucrarea informaþiilor, devine ºi un partener
activ în educaþie deoarece contribuie la crearea ºi utilizarea unor
programe informatice destinate învãþãrii (de exemplu, programe de
modelare pe calculator în arhitecturã, programe de contabilitate,
programe speciale care susþin ºi deruleazã cercetãri de marketing),
asigurã mijloacele de creare ºi gestionare a bibliotecilor virtuale ca
surse de informare uºor accesibile pentru studenþi; permite realizarea
de manuale în format electronic; oferã posibilitatea utilizãrii de
materiale didactice realizate prin mijloace audio video, simultan, în
clasele virtuale.
Beneficiind de o bazã materialã de excepþie prin dotãrile IT de
ultimã generaþie, Universitatea Spiru Haret, rãspunde unei noi
provocãri: dezvoltarea de programe de masterat la distanþã ºi online.
Pentru o bunã organizare ºi coordonare a activitãþilor specifice,
conducerea universitãþii a hotãrât înfiinþarea unui departament de

specialitate: Departamentul pentru coordonarea programelor de
master online. Obiectivul principal îl reprezintã crearea ºi
administrarea programelor de master online, simultan cu proiectarea
ºi realizarea de materiale didactice adecvate acestei forme moderne
de instruire. Departamentul acordã consultanþã cadrelor didactice
pentru a concepe ºi furniza materiale didactice de calitate ºi asigurã
studenþilor la master posibilitatea de a se integra într-o formã de
instruire modernã care sã rãspundã cerinþelor lor de pregãtire ºi
timpului pe care îl pot aloca acestui demers.
Începând cu semestrul II al anului universitar 2005-2006 va
deveni operaþional un prim program de master online la Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale  Marketingul
în contextul integrãrii europene.
Cadrul legal actual susþine asemenea iniþiative. Baza legalã a
învãþãmântului la distanþã este reprezentatã de: art. 60(1) din
Legea învãþãmântului nr.84/1995, republicatã; art. 3(2) din
Hotãrârea de Guvern privind organizarea ºi desfãºurarea
învãþãmântului la distanþã ºi a învãþãmântului cu frecvenþã redusã

în instituþiile de învãþãmânt superior, nr. 1011 din 8 oct. 2001;
proiectul de hotãrâre privind organizarea ºi desfãºurarea studiilor
universitare de masterat, difuzat recent de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii pe internet, care precizeazã la art.15 : (1) Studiile
universitare de masterat se pot organiza în forma de învãþãmânt
cu frecvenþã, frecvenþã redusã ºi la distanþã.(2) Forma de
învãþãmânt la distanþã se poate organiza ºi online cu condiþia
ca IOSUM sã dispunã de platforma informaticã necesarã.
Universitatea Spiru Haret demonstreazã clar ºi convingãtor
îndeplinirea acestor condiþii.
Ce semnificaþie are termenul e-learning (instruire asistatã
de computer)?
În accepþiunea generalã, numim învãþare prin intermediul
computerului (e-learning) procesul de instruire asistat de computer,
de obicei conectat la internet, oferind posibilitatea de a studia
oricând ºi oriunde. E-learning este altceva decât formele tradiþionale
de educaþie. Este unanim acceptat faptul cã permite formarea de
deprinderi, abilitãþi ºi asigurã competenþele necesare celui instruit
numai prin transmiterea cunoºtinþelor prin intermediul
computerului. Pe plan internaþional s-au fãcut progrese importante
în elaborarea ºi perfecþionarea materialelor didactice necesare
procesului de instruire, astfel cã acestea asigurã un beneficiu maxim
pentru student. Ca dovadã a performanþei atinse în acest domeniu
al instruirii prin computer (e-learning) stã ºi faptul cã numeroase
colegii, universitãþi, companii ºi organizaþii din întreaga lume
acceptã ºi încurajeazã instruirea online. Diplomele obþinute astfel

sunt recunoscute, iar programele de instruire online se dezvoltã
permanent cãtre noi ºi diferite domenii de specializare în acord cu
tendinþele manifestate pe piaþa forþei de muncã.
Este învãþarea online potrivitã pentru oricine este interesat?
Instruirea online este mult diferitã comparativ cu instruirea
faþã în faþã, astfel încât modul în care obþii informaþiile ºi cum
interacþionezi cu instructorul ºi colegii de grupã este diferit. Mulþi
dintre cei implicaþi în procesul de instruire online, ca studenþi,
menþioneazã cã acesta asigurã dezvoltarea unei capacitãþi crescute
de a asimila cunoºtinþele transmise de profesor.
Dacã te încadrezi în categoria celor care îºi planificã activitatea
zilnicã riguros, lucrezi în mod curent pe computer, foloseºti poºta
electronicã ºi internetul, citeºti ºi redactezi materiale cu uºurinþã,
eºti disciplinat, dar ºi independent, atunci, cu siguranþã, acest mod
de instruire este pentru tine.
Faptul cã nu mai este necesarã deplasarea la sediul universitãþii,
cã se poate studia când existã timp liber ºi cã nu este afectatã
activitatea curentã la locul de muncã fac aceastã formã de

masterat online foarte atractivã pentru toate categoriile
de absolvenþi de învãþãmânt superior.
În ultimii ani s-a impus tot mai mult necesitatea adaptãrii
ofertei educaþionale la realitatea mediului economic actual. Tinerii
se integreazã în muncã, dupã absolvirea unei facultãþi, iar
necesitatea perfecþionãrii profesionale continue impune ca în timp
ce ei lucreazã sã-ºi desãvârºeascã pregãtirea.

Soluþia cea mai potrivitã o reprezintã un program de
master online.

Programele de masterat la Facultatea de Sociologie-Psihologie
Prof.univ.dr. Mihaela MINULESCU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie

Opþiuni pentru specialiºti cu un orizont ºtiinþific
pluridisciplinar
Aºa cum promiteam în numãrul 425 al revistei
Opinia naþionalã, în articolul intitulat Îmbinare a
studiilor de aprofundare teoreticã a specializãrii cu
rigorile profesionale, revenim asupra acestui subiect
de mare atractivitate, abordând, de data aceasta,
registrul tematic al Programelor de masterat. Dincolo
de profil, programele au fost elaborate din perspectiva
exigenþei potrivit cãreia desfãºurarea studiilor
universitare de masterat trebuie sã conþinã ºi o

Psihoterapie analiticã
Primul program masteral al Facultãþii de Sociologie  Psihologie
este dedicat constituirii competenþei într-o profesie în care formarea
este postuniversitarã în întreaga lume: psihoterapie. Conform Legii
nr. 213 din 27 mai 2004, aceastã specializare este deschisã ºi unor
absolvenþi din domeniile medicinei, pedagogiei, psihopedagogiei,
teologiei ºi filosofiei cu condiþia de a absolvi un set de cursuri diferenþe
din domeniile diagnostic ºi evaluare clinicã, psihologie clinicã ºi/sau
medicalã, consiliere ºi psihoterapie, psihiatrie ºi/sau psihopatologie;
psihologia sãnãtãþii ºi /sau psihosomaticã, psihologia dezvoltãrii. Toate
aceste cerinþe sunt prezentate pe larg în Normele metodologice de
aplicare a legii ºi în Proceduri de atestare, acreditare ºi certificare
ale Colegiului Psihologilor (www. copsih.ro)
Masteratul de formare în psihoterapia analiticã conferã dreptul
participanþilor de a opta pentru condiþia de psihoterapeut analist de
orientare jungianã, profesie acreditatã de Federaþia Românã de
Psihoterapie ºi de Asociaþia Românã de Psihologie Analiticã, afiliate
Federaþiei Europene de Psihoterapie ºi Asociaþiei Internaþionale de
Psihologie Analiticã.
Valenþele masteratului de psihoterapie analiticã pot fi
sintetizate dupã cum urmeazã: asigurã baza de cunoºtinþe
necesare practicãrii în bune condiþii a analizei jungiene conform
programelor în curs de la Institutele de formare similare din
strãinãtate; creeazã un cadru instituþional pentru colaborarea
cu universitãþi occidentale ºi cu profesori de specialitate care
pot fi invitaþi sã participe în cadrul unor module de formare
intensivã; creeazã un cadru instituþional pentru colaborarea cu
universitãþi occidentale în sistemele de co-tutelã a doctoratelor.
Cursurile propuse în acest masterat fac parte din programul de
acreditare ca psihoterapeut recunoscut de Colegiul Psihologilor,
Federaþia Românã de Psihoterapie ºi din programul de acreditare
al Asociaþiei Române de Psihologie Analiticã. Psihologia analiticã
oferã un cadru conceptual prin care se poate aborda procesul de

componentã de cercetare ºtiinþificã sau vocaþionalã în
concordanþã cu specificul domeniului de studii. Iatã de
ce stimulãm masterii sã se implice în realizarea unor
proiecte de amploare, ale cãror subiecte sã poatã fi
prezentate spre dezvoltare în cadrul facultãþii, sub forma
unor rapoarte ºtiinþifice, cu reale posibilitãþi de
publicare.
Practic, cum se structureazã programele de masterat
la facultatea noastrã?
individuare ºi dezvoltare personalã, invitã la dialogul prospectiv ºi
creativ intrapsihic ºi trateazã procesele personale prin care se poate
ajunge la o convieþuire creativã. Bazele psihologiei analitice au
fost puse de C. G. Jung, cel care a fondat în 1948 Institutul omonim.
Dupã cum se poate cu uºurinþã observa, obiectivul principal al
programului masteral în psihoterapie este sã asigure o cunoaºtere
specializatã a cadrului conceptual al psihologiei analitice ºi a
aspectelor procesului clinic, diagnostic ºi psihoterapeutic specific.
Masteratul cuprinde ºi seturi de laboratoare prin care se urmãreºte
formarea unor deprinderi de intervenþie specifice prin stãpânirea
de cãtre cursanþi a tehnicilor integrate în analiza psihologicã ºi
terapie: tehnici de evaluare prin experimentul asociativ-verbal,
tehnica Rorschach, tehnica desenului, tehnica jocului cu nisip,
chestionarele de diagnozã ºi tehnica analizei de simbol. Microgrupurile de formare introduse în programa cursului, precum ºi
orele de practicã clinicã permit optimizarea ºi evoluþia personalã.
Scopul este de a facilita ºi conduce la formarea psihoterapeutului
în ceea ce priveºte orizontul de deschidere a cunoºtinþelor, a
atitudinilor terapeutice ºi metodelor, a cercetãrii interdisciplinare
ºi intradisciplinare. În cadrul masteratului sunt astfel incluse 150
de ore de rezidenþiat clinic, pe întreg parcursul semestrelor.

Psihologie judiciarã ºi victimologie
Realitãþile contemporane repun într-o ecuaþie cu totul nouã
personalitatea umanã cu toate atributele sale : viaþa, demnitatea,
libertatea, intimitatea, proprietatea etc., mai ales când, din varii motive,
aceasta se regãseºte în câmpul dramei judiciare.
Din aceastã perspectivã, masteratul în psihologie judiciarã se
adreseazã acelor psihologi care lucreazã sau vor lucra în perimetrul
recluziunii penitenciare, poliþiei, justiþiei, parchetului, primãriilor,
diverselor agenþii ºi fundaþii, în calitate de consilieri sau experþi.
Din aceleaºi motive, specialistul în psihologie judiciarã al societãþii
româneºti actuale îºi poate demonstra competenþele, inclusiv în asociaþii

ºi ONG-uri din domeniul protecþiei dreptului omului, violenþei
domestice, protecþiei martorului ºi probaþiunii penitenciare.
Masteratul asigurã baza de cunoºtinþe necesare practicãrii în bune
condiþii a acestei profesii, conform cerinþelor de creditare în profesie a
Asociaþiei Psihologilor din România, Legii nr. 213 din 27- 05  2004.
Modulul urmãreºte aprofundarea zonei interdisciplinare a psihologiei
ºi dreptului, fiind impus atât de recrudescenþa fenomenului infracþional
(transferul a noi moduri de operare, contagiunea infracþionalã
penitenciarã, grupãrile criminalitãþii organizate etc.), cât ºi mai ales de
exigenþele care stau în faþa actului de justiþie ca deziderat permanent
de identificare a autorilor ºi de lãmurire a împrejurãrilor cauzei ºi cu
privire la persoana fãptuitorului. Dintre problemele centrale tratate
de programa masteratului subliniem: problematica vinovãþiei ca trãire
psihologicã ºi instituþie de drept; voinþa versus discernãmânt ca unitãþi
fundamentale inerente trãsãturilor constitutive instituþiei
responsabilitãþii pe terenul dreptului (sub aspect prioritar psihologic ºi
în subsidiar juridic); perspectiva psiho-exploratorie a scenei crimei
 amprenta psihocomportamentalã specificã modului de operare 
predilect identificãrii criminalilor în serie  tehnica profilelor;
personalitatea psihopaticã  normal ºi anormal pe terenul psihologiei
judiciare  personalitãþi accentuate  psihologie ºi portret; discernãmânt
/ responsabilitate pe terenul expertizei medico  legale psihiatrice,
psihologia martorului (predilect martorul de rea credinþã ºi psihologia
martorului minor)

Management organizaþional
ºi al resurselor umane
Masteratul în psihosociologia managementului organizaþional ºi
al resurselor umane asigurã baza de cunoºtinþe necesare practicãrii în
bune condiþii a acestei profesii, conform cerinþelor de creditare în
profesie a normelor metodologice aferente Legii 13 privind exercitarea
profesiei de psiholog, din 2004 ºi M.M.S.S. nr. 251/ 1.07.2002 privind
autorizarea pentru prestãri servicii în domeniul protecþiei muncii.
Se adreseazã absolvenþilor facultãþilor de psihologie ºi celor cu
dublã specializare, interesaþi de psihologia organizaþionalã, de selecþia
de personal ºi de implicaþiile ei pentru ºtiinþele omului.
Cursurile propuse în acest masterat fac parte din programul de
atestare ca psiholog practician acreditat de Colegiul Psihologilor
(Psihologia muncii industriale ºi organizaþionale, Psihodiagnostic;
statisticã descriptivã ºi inferenþialã aplicatã în domeniu etc.).
Obiectivul principal este de a asigura o cunoaºtere specializatã a
cadrului conceptual al psihosociologiei managementului organizaþional
ºi al resurselor umane ºi ale aspectelor procesului aplicativ. Masterul
cuprinde ºi seturi de laboratoare prin care se urmãreºte formarea unor
deprinderi de intervenþie specifice prin stãpânirea de cãtre cursanþi a
tehnicilor integrate în evaluarea psihologicã a personalului, precum ºi
în terapia organizaþionalã. În ultimul semestru al acestui masterat este
inclus un important modul practic ºi de cercetare aplicativã în domeniu.

Familie ºi societate
Departe de a mai fi consideratã o redutã a sociabilitãþii umane,
familia este supusã astãzi unor acuzaþii al cãror mobil îl constituie
aparenta sa inadecvare la ritmurile de evoluþie socialã generalã. În
cadrul acestei tendinþe se înscriu, din pãcate, ºi demersurile cu tentã

ºtiinþificã ale unor sociologi de prestigiu. Atitudinea de neglijare sau
chiar de negare a importanþei pe care familia o are ca mediu social
predilect ºi ca structurã reglatoare a socialitãþii  sau, în ultimul timp,
ca bastion în spatele cãruia rezistã manifestãri precum altruism,
devotament, comuniune  trebuie combãtutã la nivel ºtiinþific ºi
academic, prin pregãtirea unor specialiºti ai domeniului. Legislaþia
europeanã, noile programe de asistare socialã, noile ideologii ºi
curentele culturale specifice globalizãrii trebuie înþelese, interpretate
ºi adaptate realitãþii ºi culturii sociale româneºti. Lipsa de discernãmânt
în selecþia acestor influenþe poate avea consecinþe nefaste, aºa cum a
fost cazul în problema copiilor instituþionalizaþi, aºa cum este cazul în
evoluþiile demografice îngrijorãtoare sau aºa cum va fi cazul atunci
când exagerarea fenomenelor de agresiune domesticã va determina o
instabilitate familialã cronicã.
Un program de studii aprofundate care sã reuneascã domenii
precum sociologia familiei, antropologia familiei, psihologia familiei,
sã completeze cunoaºterea tematicii cu datele oferite de istoria familiei
(un domeniu care se bucurã de o mare atenþie în universitãþile
occidentale) sau de demografie ºi sã vizeze perfecþionarea instituþiilor
de asistenþã socialã este, din aceastã cauzã, absolut necesar. Cadrele
didactice înscrise în acest program sunt implicate direct în cercetãri
din domeniile enunþate mai sus, având teze de doctorat sau lucrãri
publicate pe teme precum psihosexologia familiei, sociologia ºi
antropologia familiei, demografie, devianþã familialã, terapii familiale,
relaþia dintre moralã ºi familie sau specificul relaþiilor ºi structurilor
familiale româneºti.
Existã un spaþiu foarte larg de aºteptare pentru un asemenea
program, atât în rândul absolvenþilor licenþiaþi în ºtiinþe socio-umane,
cât ºi în rândul unor specialiºti ai domeniului asistenþei sociale, care se
confruntã cu situaþii concrete, greu de soluþionat în lipsa unei înþelegeri
ºi cunoaºteri profunde a fenomenelor legate de viaþa de familie, în
general, ºi din România, în special.
Finalitatea generalã a întregului program de studii este una esenþialã:
elucidarea posibilitãþilor de evoluþie a acestei structuri sociale
fundamental umane care este familia. În planul cercetãrii, absolvenþii
ºi profesorii integraþi în acest program sunt somaþi sã rãspundã la dilema
intuitã încã din paradoxul sociologului german Georg Simmel: este
familia o unitate ce poate încã genera baza unor structuri sociale lãrgite,
caz în care tendinþele de emancipare individualã ºi eficienþa economicã
a funcþionalitãþii sociale trebuie parþial sacrificate, sau este o instituþie
depãºitã deja, neproductivã, caz în care va dispãrea însuºi modelul
dezvoltãrii sociale integrate, organice?
În ceea ce priveºte obiectivele specifice ale specializãrii, structurate
pe trei dimensiuni  istoria familiei, socio-psihologia familiei, devianþã
ºi probleme ale familiei contemporane , ele includ competenþele de
evaluare ºi interpretare corectã a implicaþiilor noilor politici familiale,
de estimare a potenþialului de evoluþie prezentat de familia tradiþionalã
româneascã, de anticipare a reacþiilor acesteia la noile probleme induse
de integrarea europeanã ºi globalizarea culturalã. De asemenea,
absolvenþii vor avea capacitatea de a face expertize ºi de a propune
mãsuri pentru controlarea unor fenomene precum violenþa familialã ºi
devianþa juvenilã. În planul activitãþii concrete de asistare ºi consiliere
a familiilor cu probleme, ei vor putea diagnostica traumele familiale,
vor cãpãta deprinderi de analizã a problematicii psihosexualitãþii umane,
capacitãþi ºi abilitãþi necesare stabilirii obiectivelor terapeutice în
terapiile familiale ºi vor fi iniþiaþi în practicile terapiei familiale.
(Continuare în pag. 13 )
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Relaþii interetnice, etnicitate ºi naþionalism
Schimbãrile profunde traversate de societatea româneascã se
reflectã ºi în planul raporturilor interetnice, provocãri noi ºi
delicate cerând rãspunsuri atât din zona politicilor publice, cât ºi
din cea a ºtiinþelor sociale.
Alinierea la standardele europene în domeniul drepturilor
minoritãþilor, gestionarea paºnicã a diversitãþii etnice ºi lingvistice
a anumitor spaþii geografice, dar ºi simbolice, gãsirea echilibrului
între toleranþã, pãstrarea identitãþii ºi a suveranitãþii ºi asimilare
sau integrare, sunt numai câteva dintre palierele acestei
problematici complexe ºi sensibile.
În acest context, pregãtirea unor specialiºti care sã gestioneze
cu competenþã nenumãratele perspective ale relaþiilor interetnice,
etnicitãþii ºi naþionalismului devine o necesitate, pentru domenii
precum relaþiile internaþionale, dezvoltarea comunitarã,
managementul cultural, ºtiinþele politice, sociologie, comunicare
ºi jurnalism, politici publice ºi altele.
Obiectivele esenþiale ale cursurilor înscrise în programa
masteratului constau în: oferã cursanþilor informaþii de specialitate
menite sã-i plaseze pe poziþii ºtiinþifice autentice în schimburile
de idei sau în activitatea curentã pe care o desfãºoarã într-un
domeniu sau altul; formeazã masterandul în metode ºi tehnici de
cercetare, îl conduce la realizarea de proiecte ºi studii ºtiinþifice,
la proiectarea, pe baza diagnozelor, a unor scenarii sau tipuri de
reglementãri care pot ºi trebuie sã contribuie la eliminarea unor
disfuncþionalitãþi, la detensionãri ºi la restabilirea încrederii
majoritãþilor sociale în politica faþã de minoritãþi ºi raporturile
inter-etnice etc. De asemenea, creeazã abilitãþi profesionale polifuncþionale adaptabile la contexte diferite, în raport cu diversele
tipuri de activitate ºi de solicitãri.

Schimbare socialã ºi culturalã
Procesele de schimbare socialã traversate de Europa Centralã
ºi de Rãsãrit în ultimii 14 ani au deschis în spaþiul ºtiinþelor sociale
direcþii noi de studiu, propunându-ºi fundamentarea unor
rãspunsuri adecvate la provocãrile tranziþiei postcomuniste,
neexperimentate încã nicãieri în lume. În acest context s-a produs
coagularea unei întregi ramuri de cercetare de facturã
multidisciplinarã ºi anume studiile asupra tranziþiei. Deºi în cadrul
acestei ramuri ºi-au gãsit locul orientãri teoretice dintre cele mai
diverse, studiul tranziþiei din perspectivã sociologicã a valorificat
îndeosebi perspectiva culturalistã, care a cãpãtat autoritate în
spaþiul teoriei sociale a ultimelor decenii.

Programul de master oferã instrumentele teoretice ºi practice
pentru înþelegerea ºi gestionarea adecvatã a proceselor de
schimbare traversate încã de numeroase paliere ale vieþii sociale
româneºti, dar ºi globale. Aria ºtiinþelor politice, a relaþiilor
internaþionale, politicile publice preocupate de dezvoltarea socialã
a comunitãþilor pe care le administreazã, organizaþiile
neguvernamentale, jurnaliºtii, în sfârºit cercetãtorii din domeniul
ºtiinþelor sociale, îºi pot însuºi prin acest program instrumentele
pentru înþelegerea comprehensivã a resorturilor schimbãrii
societale ºi sectoriale, dar ºi pentru elaborarea ºi punerea în
aplicare a unor politici, programe, proiecte ºi strategii adecvate
contextului actual al societãþii româneºti.

Analiza ºi gestiunea conflictelor în
societãþile în schimbare
Comunitatea europeanã a iniþiat o nouã profesie, integratã
sistemului juridic, la graniþa dintre psihologie ºi drept: mediator
de conflicte.
Societãþile în schimbare, conform conceptului acreditat de
Chirot, reprezintã cazuri speciale, când, pe anumite perioade de
timp ºi coordonate, ansamblul social intrã în procese accelerate
de modificare profundã a structurilor, a condiþiilor în care sunt
realizate funcþiile sociale, de restructurare a statusurilor ºi a
rolurilor, de reorganizare a raporturilor de putere ºi a instituþiilor/
modelelor de guvernare, a seturilor de valori care orienteazã
acþiunea în câmpul social.
Societãþile în schimbare sunt prin excelenþã: terenul apariþiei
ºi al dezvoltãrii unor noi conflicte sociale ºi psihologice; al
decopertãrii unor straturi mai vechi de conflictualitate nerezolvatã;
al însãmânþãrii condiþiilor pentru conflictele viitoare, o datã cu
schimbarea/dezechilibrarea sistemelor interne de referinþã, terenul
apariþiei psihopatologiei individuale ºi interrelaþionale; un stimul
pentru gãsirea unor forme de comunicare ºi negociere la nivel
micro sau macrosocial.
Capacitatea socialã de analizã ºi gestiune a conflictelor este
unul dintre criteriile esenþiale ale performanþei în societãþile în
schimbare, atât la nivelul acþiunii individuale, cât ºi de grup, ori
mai larg, al marii comunitãþi.
Expertiza necesarã înþelegerii ºi gestiunii conflictelor, de care
depinde managementul eficient al schimbãrii, trebuie sã se
regãseascã atât la nivelul culturii sociale a membrilor societãþii,
cât ºi în capacitatea de expertizã profesionalã a grupurilor ºi a
instituþiilor care au responsabilitatea directã a gestiunii situaþiilor
de crizã ºi conflict.
Expertiza necesarã se câºtigã din flexibilitatea unor cunoºtinþe
interdisciplinare (sociologie, psihologie, psihopatologie), dar ºi
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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.

prin formarea unor deprinderi de intervenþie specifice. Masteratul
este astfel conceput încât specialistul poate integra o viziune
globalã largã care se referã la conflictualitatea în macrosocial, o
viziune medie, conflictele intra- ºi inter-organizaþie, ºi conflictele
în familie. Cele 5 laboratoare formative permit absolventului sã
se specializeze într-o largã arie de intervenþie tipicã pentru
problematica conflictului, medierii ºi negocierii.

Politici sociale ºi integrare europeanã
Contextul general nefavorabil al evoluþiei sociale a României
este grefat pe fondul unor exigenþe de tip comunitar reclamate de
procesul de integrare în Uniunea Europeanã, care se rãsfrâng
inclusiv asupra strategiei politice naþionale în domeniul social. În
prezent, Comunitatea Europeanã pune accent pe dezvoltarea
treptatã a serviciilor, pe extinderea gradualã a solidaritãþii ºi
inserþiei / reinserþiei celor excluºi.
Elaborarea unui program realist, coerent ºi, mai ales, urmat
de efecte benefice privind politicile sociale în perspectiva integrãrii
U.E., eficientizarea ºi modernizarea instituþiilor sociale,
îmbunãtãþirea cadrului legislativ ºi formarea unor specialiºti care
sã rãspundã solicitãrilor actuale ºi în perspectivã din domeniul
politicilor sociale se constituie în prioritãþi naþionale, date fiind
dimensiunea, complexitatea ºi acuitatea problemelor sociale cu
care se confruntã astãzi, dar ºi în viitorul imediat, societatea
româneascã.
Disfuncþionalitãþile tranziþiei fac dificilã o astfel de
poziþionare, iar integrarea în Uniunea Europeanã  ºi când va avea
loc  o pericliteazã, date fiind diferenþele dintre parametrii
evoluþiei economico-sociale a statelor comunitare ºi cei înregistraþi
în România. Apare justificatã, astfel, necesitatea schimbãrii
mentalitãþii despre procesele ºi mecanismele de integrare, în
corelare cu identificarea unor soluþii viabile ºi durabile care sã
armonizeze interesele naþionale cu cele ale comunitãþilor europene,
sã apere ºi sã conserve valorile societãþii româneºti, sã stabilizeze
ºi sã eficientizeze dezvoltarea economico-socialã, sã amelioreze
progresiv condiþiile de viaþã ale populaþiei, sã promoveze politici
sociale coerente ºi inspirate din nevoile reale ale societãþii, pe
baza cunoaºterii ºtiinþifice.
Programul masteral se înscrie într-o astfel de orientare, având
ca scop ºi, totodatã, obiectiv esenþial pregãtirea teoreticã ºi
aplicativã a masteranzilor, astfel încât aceºtia sã se constituie în
experþi (manageri) sociali, consilieri, analiºti, coordonatori de
programe sociale etc, care se implicã ºi sprijinã demersurile
autoritãþilor publice ºi organizaþiilor neguvernamentale, ce reunesc
sectoarele public, privat ºi voluntar sau îºi desfãºoarã activitatea
în structuri instituþionale.

Pentru realizarea celei de a doua
specializãri, Universitatea Spiru Haret ºi-a
constituit, potrivit prevederilor Legii
învãþãmântului 84/1995 (republicatã), a
Legii nr. 88/1993, Ordinului ministrului nr.
3345 din 25 februarie 1999 ºi Cartei
Universitãþii Spiru Haret, Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului Didactic,
ca o unitate abilitatã sã asigure pregãtirea
psihopedagogicã ºi metodicã a studenþilor
ºi absolvenþilor de învãþãmânt superior care
opteazã pentru cariera didacticã.
Ca unitate educaþionalã complexã,
Departamentul asigurã:
a) formarea iniþialã sociopsidopedagogicã, metodicã ºi practicã
a studenþilor care doresc sã urmeze o
carierã didacticã, indiferent de domeniul de
specialitate sau forma de învãþãmânt aleasã;
b)
activitãþi
de
pregãtire
psihopedagogicã ºi metodicã pentru
cariera didacticã, în regim de învãþãmânt
postuniversitar pentru absolvenþii

instituþiilor de învãþãmânt superior, cu diplomã
de studii universitare, care opteazã pentru
profesiunea de cadru didactic;
c) participarea, în calitate de furnizor
de formare profesionalã continuã, la programe
de perfecþionare periodicã a personalului
didactic din învãþãmântul preuniversitar,
inclusiv la organizarea ºi desfãºurarea
examenelor de definitivat, gradul II, gradul I,
conform metodologiei M.E.C.;
d) organizarea masteratului didactic
potrivit prevederilor Ordonanþei de Urgenþã
a Guvernului nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare.
Departamentul organizeazã trei
programe concomitente  unul universitar,
al doilea, postuniversitar  de pregãtire iniþialã
pentru profesiunea didacticã, ºi al treilea, de
formare profesionalã continuã a personalului
didactic de predare ºi de conducere din
învãþãmântul preuniversitar.

Contextul socio-politic, deprimant prin incertitudinile
viitorului imediat sau mai îndepãrtat, contribuie ºi conduce la
existenþa unui segment social defavorizat, din care fac parte
persoane ºi grupuri care nu mai pot sã-ºi asigure existenþa prin
eforturi ºi mijloace proprii. Persoane, grupuri ºi chiar comunitãþi
devin astfel dependente de sprijinul societãþii, la fel ca ºi cele cu
dezabilitãþi psihice ºi motorii sau cu alte afecþiuni de naturã
biologicã.
Cerinþa socialã de asistenþi sociali, cu o pregãtire profesionalã
adecvatã ºi o conduitã deontologicã ireproºabilã, cu un orizont
intelectual corespunzãtor, cu iniþiative ºi atitudini civice afirmate
ºi susþinute, cu simþul realitãþii ºi al propriei responsabilitãþi,
reprezintã temeiul esenþial al acestui program masteral.
Programul masteral pe care îl propunem rãspunde acestei
cerinþe, atât sub raport teoretic, cât ºi aplicativ, întrucât: oferã o
gamã cuprinzãtoare de instrumente teoretice ºi practice-aplicative
pentru perceperea corectã ºi înþelegerea adecvatã a complexitãþii
perioadei pe care o traverseazã societatea româneascã, a
fenomenelor ºi proceselor sociale specifice spaþiului românesc,
comparativ cu altele din spaþii geopolitice apropiate sau mai
îndepãrtate; mãreºte câmpul de înþelegere a fenomenelor ºi
proceselor economice, sociale ºi politice, prin analiza politicilor
publice, a relevãrii rolului ºi importanþei lor, în condiþiile creºterii
autonomiei comunitãþilor locale, a funcþiilor ºi atribuþiilor acestora
în gestionarea resurselor aflate la dispoziþia autoritãþilor; se
implicã în efortul de schimbare a opticii faþã de sistemul asistenþei
sociale, care va cunoaºte o creºtere considerabilã a presiunii
sociale ºi a solicitãrilor; are ca scop esenþial ameliorarea pregãtirii
profesionale a asistenþilor sociali ºi a mijloacelor de acþiune pe
care le utilizeazã, accentuând rolul de terapeuþi sociali,
concomitent cu schimbarea unor mentalitãþi ºi comportamente,
cu flexibilizarea serviciilor acordate celor în suferinþã în relaþie
cu diversitatea situaþiilor ºi a prototipurilor umane.

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

privind pregãtirea profesionalã superioarã prin
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic la Universitatea Spiru Haret
Aceste programe sunt deschise, atât
studenþilor din toate facultãþile Universitãþii,
cât ºi absolvenþilor proprii sau ai altor instituþii
de învãþãmânt superior cu diplomã de studii
universitare, care opteazã pentru profesiunea
de cadru didactic.
În acest context, la Universitatea Spiru
Haret, pregãtirea iniþialã pe cariera didacticã
se poate obþine pe douã cãi: pe parcursul
studiilor universitare, concomitent cu
pregãtirea de specialitate, sau dupã obþinerea
licenþei de specialitate.
Prima modalitate de pregãtire implicã
înscrierea studenþilor, de la începutul studiilor
universitare ºi participarea la Programul de
pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã ce se
desfãºoarã pe parcursul tuturor anilor de studiu
(I, II, III, IV) ºi se finalizeazã o datã cu
încheierea studiilor universitare.
Cea de a doua se realizeazã prin sistemul
activitãþilor didactice comasate organizate de
Departament, în regim de învãþãmânt
postuniversitar, pentru absolvenþii care, din
motive diferite, nu au optat sau nu au putut sã
urmeze programul de pregãtire pentru
profesiunea didacticã în perioada studiilor
universitare.

Sociologie aplicatã în asistenþa socialã

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

PRECIZÃRI

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA  Director al Departamentului
Prof. univ. dr. Petru LISIEVICI  Director adjunct al Departamentului

Atribuþiile acestora se extind ºi trebuie sã devinã eficace,
inclusiv în zonele neacoperite de autoritãþi ºi care se revendicã
cu vigoare ca pãrþi componente ale unor probleme sociale ce
aºteaptã sã fie soluþionate. Astfel, dacã pânã nu de mult, personalul
calificat din sistemul social avea prioritar atribuþii în sfera
securitãþii (protecþiei) sociale, cu cele douã componente esenþiale
 asigurãrile ºi asistenþa , în prezent, atât atribuþiile, cât ºi
obiectivele activitãþii lor s-au amplificat considerabil, cuprinzând
serviciile sociale publice ºi private, sãnãtatea, educaþia, locuirea
ºi locuinþa, statusul social, probleme de mediu, securitatea
personalã etc.

Pentru absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt superior încadraþi în învãþãmânt,
Departamentul oferã programe de formare
profesionalã continuã (perfecþionare)  de
scurtã duratã, de duratã medie ºi duratã
lungã care asigurã dezvoltarea ºi formarea
profesionalã a personalului didactic angajat
în sistemul naþional preuniversitar de
învãþãmânt.
Potrivit metodologiei M.Ed.C., aceste
programe se organizeazã modular,
cuprinzând module obligatorii, atât pentru
personalul didactic de predare, cât ºi pentru
personalul de conducere al unitãþilor de învãþãmânt, de îndrumare ºi control din învãþãmântul preuniversitar, între care proiectare,
organizarea ºi evaluarea activitãþilor didactice,
management educaþional, management ºi
comunicare, comunicare ºi curriculum ºi
tehnici informaþionale computerizate.
Numai absolvenþii care au urmat ºi au
absolvit aceste programe, pe baza cãrora obþin
calitatea de profesor au dreptul de a ocupa
posturi didactice ºi a profesa în învãþãmânt.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE se
pot obþine la D.P.P.D., telefon  3140075
interior 149, telefon/fax  3121538, e-mail:
ushdppd@spiruharet.ro
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RECOMANDÃRI
privind evaluarea cunoºtinþelor studenþilor prin
programul computerizat de examinare ExamViewPro
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC,
Directorul Departamentului pentru Învãþãmânt la Distanþã

Dotarea de excepþie a Universitãþii
Spiru Haret este reprezentatã de
mijloace multimedia pentru comunicare
cu scopul asigurãrii instruirii
superioare a studenþilor de la formele
de zi, frecvenþã redusã ºi la
învãþãmântul la distanþã, folosind
computere legate la internet ºi
programe performante de învãþare ºi
evaluare.
În prezent, Universitatea Spiru Haret
dispune de peste 1.400 de computere de
ultimã generaþie în dotarea laboratoarelor din facultãþi ºi în cele 45 de
Centre teritoriale pentru Învãþãmânt la
I. ASPECTE GENERALE
Programul de examinare computerizatã se bazeazã
pe un soft modern cu performanþe superioare
folosit în marile universitãþi pe plan mondial.
Evaluarea poate fi realizatã pentru toate
categoriile de studenþi, în principal pentru cei de la
forma de învãþãmânt la distanþã.
Pentru derularea evaluãrii se folosesc
calculatoarele ºi reþeaua internet.
Programul trebuie alimentat cu subiecte ºi
întrebãri formulate în mod specific pentru fiecare
disciplinã de studiu în parte, acestea fiind însoþite
ºi de rãspunsurile corespunzãtoare ce folosesc
aprecierii electronice pentru punctaj.
În acest scop, este necesarã parcurgerea
urmãtoarelor etape de lucru:
1. Elaborarea listei cu denumirea disciplinelor
de studiu conform Planului de învãþãmânt pentru
fiecare facultate (specializare) ºi an de studiu. În
aceastã etapã se stabileºte cã aceste liste se vor
redacta pentru anii de studiu I, II ºi III.
2. În conformitate cu Regulamentul pentru
activitatea profesionalã a studenþilor, aprobat în
Senatul Universitãþii (art. 27, cap. 4), pentru fiecare
disciplinã în parte trebuie întocmitã lista
subiectelor pentru examen.
Listele cu subiectele de examen trebuie redactate
pentru fiecare disciplinã la nivel de facultate ºi
specializare, acestea fiind necesare în continuare
pentru formularea întrebãrilor de examen.
3. Pe baza subiectelor de examen, în concordanþã
cu conþinutul Programei analitice pentru fiecare
disciplinã de studiu se elaboreazã un numãr de
întrebãri care în totalitatea lor sã reflecte
posibilitatea de examinare-evaluare acoperind
conþinutul întregii discipline (care poate fi pe durata
unui semestru sau unui an).
Întrebãrile sunt însoþite de rãspunsurile
aferente ºi reprezintã baza de la care se porneºte
pentru alcãtuirea mulþimii de elemente de testare
pentru disciplina respectivã.
Din totalul întrebãrilor ºi rãspunsurilor,
profesorul titular de disciplinã, în momentul imediat
premergãtor derulãrii examenului stabileºte cu
ajutorul computerului baterii de teste (5, 10, 15
etc. întrebãri de test).
4. Seturile de întrebãri ºi rãspunsuri care
reprezintã subiectele de examinare pentru fiecare
disciplinã în parte de la fiecare facultate
(specializare) vor fi predate sub formã scrisã ºi pe
dischetã Departamentului pentru Informaticã, fiind
recepþionate prin grija Departamentului pentru
Învãþãmânt la Distanþã.
Rãspunderea privind elaborarea în termen a
acestor seturi de întrebãri pentru teste revine
decanului facultãþii, ºefului de catedrã ºi direct
titularului de disciplinã.
5. Totalitatea întrebãrilor pentru fiecare disciplinã
de studiu primite de la facultãþi (specializãri) sunt
prelucrate electronic ºi în continuare amplasate în
programul soft pe calculator, în baza de date pentru
examinare-evaluare.

Distanþã, care au legãturã continuã la
internet.
Studenþii beneficiazã de accesul la
Biblioteca Virtualã, iar la sediul
facultãþilor ºi în Centrele ID este instalat
programul ExamViewPro pentru
evaluare-examinare folosit în marile
universitãþi din SUA ºi pe plan mondial.
Trecerea la examinarea computerizatã reprezintã o etapã calitativã
superioarã în procesul de instruire,
asigurând creºterea competitivitãþii
Universitãþii Spiru Haret în rândul celor
mai performante universitãþi din
România ºi pe plan internaþional.
Conform unei metodologii practice, în ziua
examenului profesorul stabileºte bateria de teste
ºi acestea sunt numerotate în funcþie de numãrul
studenþilor care participã la examen.
6. În faþa calculatorului, studentul care
urmeazã sã fie examinat-evaluat îºi introduce
numele, CNP ºi o adresã de e-mail. Apoi
studentul procedeazã la completarea
rãspunsurilor la setul de întrebãri.
Durata examinãrii poate fi de 10 minute sau mai
mult, în funcþie de numãrul întrebãrilor.
La terminarea completãrii cu rãspunsuri la
întrebãri studentul apasã pa butonul final de obþinere
a rezultatului-evaluãrii ºi în mod automat pe ecran
este afiºat punctajul, respectiv reuºita sau nereuºita
acestuia la examen.
Nota obþinutã este posibil sã fie transmisã
instantaneu cãtre secretariatul facultãþii
(specializãrii) fiind secretizatã ºi nemodificabilã
(pãstratã intactã în memoria calculatorului).
II. VARIANTE DE SUBIECTE  ÎNTREBÃRI
PENTRU ALCÃTUIREA TESTELOR
ACCEPTATE PENTRU A FI FOLOSITE
LA EVALUAREA ªI OBÞINEREA AUTOMATÃ
A REZULTATELOR PRIN INTERNET
1. Întrebare formulatã de profesor sub formã de
enunþ
 întrebarea este însoþitã de rãspuns în felul
urmãtor:
 ADEVÃRAT
 FALS
Studentul va alege de pe ecran cuvântul
ADEVÃRAT sau FALS. Calculatorul, prin
program, va puncta corespunzãtor.
2. Întrebare formulatã de profesor sub formã de
a) întrebare
b) enunþ
 întrebarea, respectiv enunþul, este însoþitã de
un set de 3-5 rãspunsuri posbile dintre care numai
unul este corect.
Studentul va alege din cele 3-5 rãspunsuri pe acel
rãspuns care considerã cã este corect. Calculatorul,
prin program, va puncta corespunzãtor.
3. Întrebare formulatã de profesor sub formã de
a) întrebare
b) enunþ
 întrebarea, respectiv enunþul, este însoþitã de
rãspuns în felul urmãtor:
 ADEVÃRAT
 FALS
Studentul va alege de pe ecran cuvântul
ADEVÃRAT sau FALS. Calculatorul, prin
program, va puncta corespunzãtor.
4. Întrebare prin care se prezintã o formulã sau
un exerciþiu care trebuie rezolvat de cãtre student.
 Întrebarea, respectiv exerciþiul, este însoþit de
un rãspuns numeric la care studentul trebuie sã
ajungã pentru a fi punctat pozitiv.

Studentul va rezolva aplicaþia în formula cerutã,
respectiv exerciþiul cerut încercând sã ajungã la un
rãspuns numeric. Calculatorul, prin program, va
compara rãspunsul numeric obþinut de student cu
rãspunsul corect ºi va puncta corespunzãtor.

Studentul elaboreazã eseul ºi programul
realizeazã cu ajutorul calculatorului punctajul
corespunzãtor în baza aprecierilor fãcute prin citirea
de cãtre profesor, cu puncte alocate diferitelor pãrþi,
cuvinte-cheie, definiþii etc. din cuprinsul eseului.

5. Enunþ sau propoziþie formulatã de profesor.
 Enunþul respectiv propoziþia este redactatã cu
spaþii goale, respectiv puncte-puncte (.....).
Studentul va rezolva enunþul respectiv propoziþia
completând spaþiile goale cu cuvintele pe care le
considerã corecte. Calculatorul, prin program, va
compara cuvintele scrise de cãtre student ºi va
puncta corespunzãtor.

3. Profesorul elaboreazã un text bazat pe
subiectul de examen.
Studentul examineazã textul ºi identificã acele
pãrþi (cuvinte, expresii, propoziþii, fraze, definiþii
etc.) care sunt:
a) ADEVÃRAT
b) FALS
Programul, prin calculator realizeazã compararea
ºi acordã punctajul corespunzãtor.

6. Prezentarea de cãtre profesor a unui ansamblu
grafic sau grup de propoziþii care sunt disparate.
Studentul trebuie sã identifice pãrþile acestui
ansamblu sau grup de propoziþii (similar jocului
lego) dintr-o listã de variante de enunþuri care se
aflã pe ecran cu grafice asociate cu enunþurile sau
grupul de propoziþii corecte.
Dupã ce studentul identificã prin propoziþii partea
graficã asociatã va proceda la asamblare, ajungând
la forma ºi conþinutul final aºteptat.
Calculatorul, prin program, va compara asocierea
conþinutului propoziþiilor cu pãrþile grafice din
ansamblul respectiv ºi va evalua ansamblul final
construit de student, acordând punctajul
corespunzãtor.
III. VARIANTE DE SUBIECTE-ÎNTREBÃRI
PENTRU ALCÃTUIREA TESTELOR
ACCEPTATE PENTRU A FI FOLOSITE LA
EVALUAREA ªI OBÞINEREA MANUALÃ A
REZULTATELOR, PRIN CITIREA DE CÃTRE
PROFESOR A REZULTATELOR TESTELOR
1. Profesorul formuleazã o întrebare sau un
subiect.
Studentul urmeazã sã redacteze pe calculator un
rãspuns scris scurt, concis. Testul scurt, respectiv
concis este citit personal de cãtre profesor ºi este
apreciat în 2 variante:
a) DA-NU
b) ADEVÃRAT-FALS
Aprecierile DA-NU, respectiv ADEVÃRATFALS sunt punctate corespunzãtor de calculator.
2. Profesorul solicitã studentului elaborarea unui
eseu.

IV. ASPECTE PRACTICE FINALE. SARCINI
1. Prezentarea listei cu disciplinele de studiu
conform Planului de învãþãmânt pentru anii I, II ºi
III, pentru fiecare facultate (specializare) (pe suport
hârtie ºi pe dischetã).
2. Prezentarea listei cu subiectele de examen
pentru fiecare disciplinã în parte (pe suport hârtie
ºi pe dischetã).
3. Prezentarea listei cu întrebãrile ºi
rãspunsurile formulate într-una din variantele
de la cap. II ºi III pentru fiecare disciplinã în parte
(pe suport hârtie ºi pe dischetã).
4. Etapele necesare de parcurs de cãtre profesorul
titular de disciplinã:
a) formularea întrebãrii, enunþului, textului,
formulei, exerciþiului, titlului de eseu º.a. pentru
fiecare subiect de examen (2, 3, ..., 5 întrebãri,
enunþuri etc.);
b) formularea rãspunsurilor corespunzãtoare
întrebãrii, enunþului, textului, formulei, exerciþiului,
titlului de eseu º.a. pentru fiecare subiect de examen
(2, 3, ..., 5 întrebãri, enunþuri etc.);
c) întrebãrile ºi rãspunsurile redactate pe hârtie
ºi pe dischetã pentru fiecare disciplinã în parte se
predau Departamentului Informaticã ºi
Departamentului pentru Învãþãmânt la Distanþã.
5. La nivelul fiecãrei facultãþi (specializãri) se
nominalizeazã o persoanã responsabilã pentru
urmãrirea procesãrii cerinþelor de mai sus.
Aceastã persoanã, sub directa urmãrire ºi
rãspundere a decanului facultãþii, va duce la
îndeplinire, împreunã cu cadrele didactice titulare
de disciplinã, elaborarea întrebãrilor ºi rãspunsurilor
solicitate în variantele amintite pentru a fi aºezate
în baterii de teste ºi a fi incluse în programul
computerizat de examinare-evaluare.

PRECIZÃRI
privind folosirea Bibliotecii virtuale
Biblioteca virtualã este un serviciu
gratuit oferit studenþilor Universitãþii Spiru
Haret.
În Biblioteca virtualã se aflã materiale
precum: planuri de învãþãmânt, programe
analitice, sinteze ale cursurilor, subiecteîntrebãri pentru examene, tematici pentru
sesiunea de examene, rezultatele obþinute
la sesiunile de examinare, anunþuri diverse.
Contul de acces la Biblioteca virtualã se
creeazã astfel:
- Se lanseazã browser-ul de Internet;
- Se acceseazã pagina Universitãþii Spiru
Haret, la adresa www.spiruharet.ro;
- Se acceseazã Biblioteca virtualã unde
se aflã instrucþiunile de creare a contului;
- Se completeazã formularul on-line
urmând link-ul Formular de înscriere:
- Dupã completarea câmpurilor din
formularul de înscriere ºi dupã alegerea
parolei, care se recomandã sã fie notatã
pentru a nu fi uitatã, se face click pe butonul
Trimite;
- Pe ecranul monitorului se va afiºa un
mesaj: Felicitãri, contul dumneavoastrã a
fost creat;

- Se revine la lista facultãþilor ºi se
acceseazã facultatea la care s-a creat cont;
va apare o fereastrã în care se vor introduce
la USER NAME: Codul Numeric Personal,
iar la PASSWORD: parola aleasã la crearea
contului.
Dacã se întâmpinã dificultãþi la crearea
contului se trimite mesaj prin e-mail la
adresa
info@www.spiruharet.ro/
contact.html.
Mesajul trebuie sã conþinã numele,
prenumele, codul numeric personal,
precum ºi numele facultãþii în cadrul cãreia
este înscris/ã studentul/a, anul ºi forma de
învãþãmânt.
Pentru detalii legate de procesul de
învãþãmânt, studenþii se pot adresa direct
secretariatului facultãþii în cadrul cãreia
sunt înscriºi.
Adresele de e-mail ale secretariatului
facultãþii universitãþii se aflã la adresa:
http:/www.spiruharet.ro/contact.html.
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1. DEFINIREA, STATUTUL ªI OBIECTIVELE
CONTABILITÃÞII
1.1. Definirea contabilitãþii

Contabilitatea a apãrut cu multe secole în urmã, încã din Evul Mediu, o
datã cu dezvoltarea economiei monetare ºi apariþia germenilor capitalismului.
Prima lucrare din literatura contabilã care prezintã descrierea partidei
duble în contabilitate a apãrut la Veneþia, în anul 1494, fiind intitulatã
Tractatus de Computis et Scripturis, adicã, în traducere liberã, Tratat de
Contabilitate în Partidã Dublã, ºi aparþine italianului Luca Paciolo.
În aceastã lucrare, Luca Paciolo analizeazã contabilitatea ca un
ansamblu de principii ºi reguli privind înregistrarea în partidã dublã a
averii ce aparþine unui negustor, precum ºi toate afacerile acestuia, în
ordinea în care au avut loc.
În concepþia sa, partida dublã este definitã prin prisma ecuaþiei de schimb
dintre avere ºi capital (Avere = Capital). Fiecare tranzacþie intervenitã în
masa averii, implicit a capitalului, este reprezentatã ca un raport între
primire ºi dare, respectiv între debitor, cel care primeºte valoarea, ºi
creditor, cel care o avanseazã. În acest fel, Luca Paciolo a formulat o judecatã
consideratã ca fiind principiul fundamental al contabilitãþii.
1.2. Direcþii de dezvoltare a contabilitãþii
Radiografiind produsele reformei contabilitãþii româneºti, se constatã
cele douã atribute ale sale: europenizarea ºi internaþionalizarea.
Europenizarea contabilitãþii româneºti
O dimensiune a normalizãrii contabile internaþionale este procesul
de armonizare contabilã desfãºurat în cadrul Uniunii Europene. Acest
proces, început în anii 70, face parte din armonizarea dreptului
societãþilor comerciale pentru þãrile membre ale Uniunii Europene ºi
vizeazã armonizarea sistemelor contabile ale statelor membre,
elaborându-se în acest sens directive ce vor trebui încorporate în legislaþia
fiecãrui stat membru
Un rol deosebit din punctul de vedere al armonizãrii contabile la nivel
european l-a avut Directiva a IV-a. Emisã de Consiliul de Miniºtri la 25
iulie 1978, aceasta se bazeazã pe articolul 54(3)(g) al Tratatului de la Roma.
Deºi foarte detaliat, documentul oferã posibilitatea alegerii între mai multe
alternative de rezolvare a problemelor specifice ºi acordã statelor membre
opþiuni suplimentare în ceea ce priveºte implementarea sa.
Internaþionalizarea contabilitãþii româneºti
Este susþinutã de armonizarea sistemului contabil românesc cu
elementele referenþialului contabil internaþional al Consiliului Comisiei
Internaþionale a Standardelor Contabile, IASB  International Accounting
Standards Board: un cadru contabil conceptual, un pachet flexibil de
standarde contabile internaþionale ºi un pachet flexibil de interpretãri
referitoare la unele dintre standardele internaþionale de contabilitate.
Înfiinþat în 1973, la Londra, IASC (denumit, în urma reformei din 2001,
Consiliul Internaþional al Standardelor Contabile  IASB) are ca obiectiv
elaborarea ºi publicarea, în interesul publicului, de standarde (norme)
contabile internaþionale ce au trebuit ºi vor trebui sã fie respectate cu ocazia
prezentãrii situaþiilor financiare, precum ºi sã asigure acceptarea ºi aplicarea
acestor norme la nivel mondial
În prezent, realizãrile IASB constau, în principal, în elaborarea unui
Cadru general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare,
denumit ºi Cadru conceptual, aprobat de cãtre IASB în aprilie 1999 ºi
publicat în iulie 1999, ºi a unui numãr de 42 de norme contabile
internaþionale.
1.3. Categorii specifice obiectului de studiu al contabilitãþii
Obiectul de studiu al contabilitãþii îl reprezintã patrimoniul. Pentru ca
un patrimoniu sã existe, sunt necesare douã elemente interdependente: o
persoanã fizicã sau juridicã, în calitate de subiect de drepturi ºi obligaþii, pe
de o parte, ºi bunurile economice, ca obiect de drepturi ºi obligaþii, pe de
altã parte.
Între obiectele de drepturi ºi obligaþii ºi drepturile ºi obligaþiile ce iau
naºtere în urma gestionãrii acestor obiecte se interpune o persoanã fizicã
sau juridicã. Patrimoniul reprezintã, deci, totalitatea drepturilor ºi
obligaþiilor cu valoare economicã, aparþinând unei persoane fizice sau
juridice, precum ºi bunurile economice la care acestea se referã.
Structura de ansamblu a patrimoniului se prezintã astfel:

1.3.1. Structuri de activ
Se pot delimita urmãtoarele structuri de activ:
A. Active imobilizate
B. Active circulante
C. Cheltuieli în avans
A. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezintã bunurile ºi valorile cu o
duratã de folosinþã îndelungatã (mai mare de un an) în activitatea
întreprinderii ºi care nu se consumã la prima utilizare. Activele imobilizate
cuprind:
I. Imobilizãri necorporale
II. Imobilizãri corporale
III. Imobilizãri financiare
I. Imobilizãrile necorporale (numite ºi active intangibile sau
nemateriale) sunt imobilizãri care nu se concretizeazã în bunuri, ci într-un
document juridic sau comercial.
Reglementãrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitãþii
din România definesc imobilizãrile necorporale ca fiind active identificabile
nemonetare, fãrã suport corporal, care sunt deþinute pentru utilizare în
procesul de producþie sau furnizare de bunuri ºi servicii, pentru locaþie la
terþi sau în scopuri administrative.
Întreprinderile trebuie sã recunoascã un activ necorporal , dacã ºi numai
dacã acesta îndeplineºte criteriile de recunoaºtere ale activelor, ºi anume:
a)sã existe probabilitatea ca respectivele imobilizãri sã genereze beneficii
economice viitoare pentru întreprindere;
b)sã poatã fi mãsurate în mod credibil.
În structura imobilizãrilor necorporale sunt incluse: (1) cheltuieli de
constituire; (2) cheltuieli de dezvoltare; (3) concesiuni, brevete, licenþe,
mãrci, drepturi ºi valori similare; (4) fondul comercial ºi (5) avansuri ºi
imobilizãri necorporale în curs.
1. Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu înfiinþarea,
dezvoltarea ºi fuziunea întreprinderii (taxe de înregistrare ºi înmatriculare,
cheltuieli privind emiterea ºi vânzarea de acþiuni, cheltuieli de prospectare
a pieþei ºi de publicitate) numai când reglementãrile permit imobilizarea
acestora. Amortizarea acestor active se realizeazã sistematic pe parcursul
unei perioade de maximum 5 ani.
2. Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costurile efectuate
pentru realizarea unor obiective strict individualizate, a cãror fezabilitate
tehnologicã a fost demonstratã ºi care vor fi utilizate în întreprindere sau
comercializate. Aceste cheltuieli se amortizeazã sistematic pe durata utilã
de viaþã.
3. Concesiunile, brevetele, licenþele, mãrcile, drepturile ºi valorile
similare ºi alte imobilizãri necorporale cuprind toate cheltuielile efectuate
pentru achiziþionarea drepturilor de exploatare a unui bun, a unei activitãþi
sau a unui serviciu (în cazul concesiunilor), a unui brevet, a unui knowhow, a unei licenþe, a unei mãrci ºi altor drepturi similare de proprietate
industrialã ºi intelectualã.
Alte imobilizãri necorporale includ active nenominalizate în grupele
menþionate, cum ar fi: programele informatice create de întreprindere sau
achiziþionate de la terþi în scopul utilizãrii pentru nevoile proprii etc.
Amortizarea acestor active se realizeazã sistematic pe perioada cât
întreprinderea a achiziþionat dreptul de exploatare sau utilizare a unor astfel
de imobilizãri.
4. Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci când
rezultã din achiziþia unei alte întreprinderi al cãrei cost de achiziþie este
superior valorii de piaþã a activelor nete dobândite (activele dobândite
mai puþin datoriile preluate). Cauza existenþei fondului comercial o
constituie existenþa unor elemente necorporale generate de întreprindere
care nu sunt recunoscute distinct în contabilitate (reputaþia, clientela,
vadul comercial, firma etc.).
Fondul comercial este supus unei amortizãri sistematice pe durata de
utilizare, fãrã a depãºi 20 de ani de la data achiziþiei.
5. Avansurile ºi imobilizãrile necorporale în curs de execuþie sunt active
imobilizate care nu au fost terminate pânã la sfârºitul exerciþiului financiar,
inclusiv sumele în bani achitate în contul activelor necorporale.
II. Imobilizãrile corporale cuprind bunurile cu conþinut material
(corporal).
Reglementãrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitãþii
din România definesc imobilizãrile corporale ca fiind active deþinute de o
întreprindere pentru a fi utilizate în producþia de bunuri sau în prestarea
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de servicii, în scopuri administrative sau pentru a fi date în locaþie terþilor,
active care vor fi utilizate pe parcursul mai multor exerciþii financiare.
În structura imobilizãrilor corporale se includ:
1) terenuri ºi construcþii;
2) instalaþii tehnice ºi maºini;
3) alte instalaþii, utilaje ºi mobilier;
4) avansuri ºi imobilizãri corporale în curs de execuþie.
1. Terenuri ºi construcþii
Terenurile sunt urmãrite în contabilitate pe douã categorii: terenuri
(propriu-zise) ºi amenajãri de terenuri.
Terenurile au duratã de utilizare nelimitatã, fiind singurele elemente ale
imobilizãrilor corporale ce nu se amortizeazã. În schimb, investiþiile efectuate
pentru amenajarea terenurilor ºi alte lucrãri similare sunt supuse amortizãrii.
Construcþiile sunt mijloace fixe reprezentate de clãdiri achiziþionate de
la terþi sau din producþie proprie. Acestea sunt supuse amortizãrii, deoarece
au duratã de viaþã limitatã. Cu toate cã o construcþie nu poate fi separatã de
terenul pe care îl ocupã, este important sã se evidenþieze în contabilitate
separat terenurile ºi construcþiile.
2. Instalaþiile tehnice ºi maºinile sunt mijloace fixe reprezentate de
echipamente tehnologice (maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru), aparate ºi

Consultaþie pentru studenþi
întregime. În aceastã categorie se mai includ lucrãrile sau serviciile în curs
de execuþie.
3. Produsele finite ºi mãrfurile sunt bunurile reprezentate de
semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale ºi mãrfuri.
Semifabricatele sunt bunurile al cãror proces tehnologic a fost terminat
într-o fazã de fabricaþie ºi care urmeazã a trece în continuare în procesul
tehnologic al altor faze de fabricaþie sau se livreazã terþilor.
 Produsele finite sunt produsele care au parcurs toate fazele de fabricaþie
prevãzute de procesul tehnologic al întreprinderii, fiind depozitate în vederea
vânzãrii cãtre terþi.
 Produsele reziduale sunt produsele rezultate din procesul de fabricaþie:
rebuturi, materiale recuperabile, deºeuri.
 Animalele includ animale ºi pãsãri nãscute sau cele tinere de orice fel
(viþei, miei, purcei, mânji ºi altele), crescute ºi folosite pentru reproducþie,
animale ºi pãsãri la îngrãºat pentru a fi valorificate, colonii de albine, precum
ºi animale pentru producþia de lânã, lapte ºi blanã.
 Mãrfurile sunt acele bunuri care au fost cumpãrate de întreprindere în
vederea revânzãrii.
4. Avansurile pentru cumpãrãri de stocuri reprezintã sume de bani
plãtite cu anticipaþie furnizorilor în contul aprovizionãrii cu stocuri.
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instalaþii de mãsurare, control ºi reglare, mijloace de transport, animale ºi
plantaþii.
Potrivit legislaþiei din þara noastrã, sunt considerate mijloace fixe
obiectul singular sau complexul de obiecte care se utilizeazã ca atare ºi
îndeplineºte cumulativ urmãtoarele douã condiþii:
 are o valoare mai mare decât limita stabilitã de lege (în prezent
15.000.000 lei);
 are o duratã normalã de utilizare mai mare de un an.
3. Alte instalaþii, utilaj ºi mobilier includ active nenominalizate în
grupele mai sus menþionate, cum ar fi: mobilier, aparaturã biroticã,
echipamente de protecþie a valorilor umane ºi materiale ºi alte active
corporale.
4. Avansurile ºi imobilizãrile corporale în curs de execuþie includ imobilizãrile în curs de execuþie (care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii
efectuate de întreprindere sau de terþi, inclusiv sumele de bani achitate în
contul activelor corporale.
III. Imobilizãrile financiare, denumite ºi investiþii financiare pe termen
lung, cuprind valorile financiare investite de întreprindere pe termen lung,
sub formã de titluri ºi creanþe financiare, în scopul obþinerii de venituri
financiare sub forma dividendelor sau dobânzilor, prin creºterea valorii
capitalizate sau prin realizarea de beneficii din comercializarea acestor
investiþii.
Dobânzile, redevenþele, dividendele ºi chiriile ataºate unei imobilizãri
financiare sunt considerate, de regulã, venituri, constituind performanþa
investiþiei. În structura acestora sunt cuprinse: (1) titluri de participare sau
interese de participare; (2) alte titluri imobilizate ºi (3) creanþe imobilizate.
1. Titlurile de participare ºi interesele de participare reprezintã
drepturile sub formã de acþiuni sau alte titluri de valoare în capitalul altor
întreprinderi, care asigurã întreprinderii deþinãtoare exercitarea controlului,
respectiv a unei influenþe semnificative în gestiunea întreprinderii deþinãtoare
de titluri. Acestea nu pot fi deþinute din alte interese strategice.
2. Alte titluri imobilizate includ titlurile de valoare, altele decât
categoriile menþionate, pe care întreprinderea le deþine ºi nu are nici intenþia,
nici posibilitatea sã le revândã.
3. Creanþele imobilizate reprezintã creanþe legate de participaþii,
împrumuturi acordate pe termen lung ºi alte creanþe imobilizate.
Creanþele legate de participaþii sunt acele creanþe ale întreprinderii create
cu ocazia acordãrii de împrumuturi întreprinderilor la care deþine titluri de
participare.
Împrumuturile acordate pe termen lung sunt sumele acordate de întreprindere terþilor în baza unor contracte pentru care întreprinderea percepe
dobânzi, potrivit normelor legale.
Alte creanþe imobilizate includ garanþiile ºi cauþiunile depuse de
întreprindere la terþi în vederea garantãrii bunei execuþii a unei obligaþii.
B. ACTIVELE CIRCULANTE (numite ºi active curente) cuprind
bunuri ºi valori care se utilizeazã pe o perioadã scurtã în activitatea
întreprinderii ºi, în general, participã la un singur circuit economic.
Din punct de vedere economic ºi financiar, activele circulante îºi schimbã
continuu forma materialã în cadrul circuitului economic. Astfel, în faza de
aprovizionare, activele circulante sub formã de bani se transformã în stocuri
de materii prime ºi materiale; în faza de producþie, stocurile de materii prime
ºi materiale se consumã integral, rezultând stocuri de producþie în curs de
execuþie, care, dupã operaþia de prelucrare, devin produse finite; în faza de
desfacere, produsele finite sunt revândute clienþilor, transformându-se astfel
în bani.
Din punct de vedere al lichiditãþii, activele circulante se caracterizeazã
prin faptul cã durata ciclului de exploatare este mai micã de un an: ele intrã
ºi ies, în ºi din întreprindere, de mai multe ori în cursul unui exerciþiu
financiar.
În structura activelor circulante se includ:
I. Stocuri
II. Creanþe
III. Investiþii financiare pe termen scurt
IV. Casa ºi conturi la bãnci
I. Stocurile reprezintã ansamblul bunurilor ºi serviciilor din cadrul întreprinderii deþinute fie pentru a fi vândute în aceeaºi stare sau dupã prelucrarea
lor în procesul de producþie, fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare.
În categoria stocurilor se includ: (1) Materii prime ºi materiale
consumabile; (2) Producþia în curs de execuþie; (3) Produse finite ºi mãrfuri;
(4) Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri.
1. Materiile prime ºi materialele consumabile includ: materiile prime,
materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar,
stocurile aflate la terþi, ambalajele.
 Materiile prime sunt destinate utilizãrii în procesul de producþie,
participã direct la generarea produselor, regãsindu-se în produsul finit integral
sau parþial, fie în starea lor iniþialã, fie transformatã.
 Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale
pentru ambalat, piese de schimb, seminþe ºi materiale de plantat, furaje ºi
alte materiale consumabile) sunt destinate utilizãrii în procesul de producþie
ºi participã sau ajutã la procesul de fabricaþie sau de exploatare fãrã a se
regãsi, de regulã, în produsul finit.
 Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintã bunurile
cu o valoare mai micã decât limita prevãzutã de lege pentru a fi
considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de utilizare sau cu o
duratã mai micã de un an, indiferent de valoarea lor, precum ºi bunurile
asimilate acestora (echipamentul de protecþie, echipamentul de lucru,
îmbrãcãmintea specialã, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele,
aparatele de mãsurã ºi control, matriþele folosite la executarea anumitor
produse ºi alte obiecte similare).
 Stocurile aflate la terþi reprezintã diversele bunuri de natura stocurilor
aflate în proprietatea întreprinderii, dar care fizic se gãsesc în custodie,
prelucrare, consignaþie la terþi.
 Ambalajele sunt bunurile utilizate în scopul protecþiei pe timpul
transportului sau depozitãrii diverselor active.
2. Producþia în curs de execuþie reprezintã producþia care nu a parcurs
toate fazele (stadiile) de prelucrare prevãzute în procesul tehnologic, precum
ºi produsele nesupuse probelor ºi recepþiei tehnice sau necompletate în

II. Creanþele (numite ºi valori în curs de decontare) reprezintã valori
economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane
fizice sau juridice, pentru care acesta urmeazã sã primeascã un echivalent
valoric.
Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare
avansatã ºi care urmeazã sã dea un echivalent corespunzãtor se numesc
generic debitori. Debitorii întreprinderii sub forma creanþelor din vânzãri
sunt delimitaþi în contabilitate prin structurile de clienþi ºi conturi asimilate.
În structura creanþelor se includ: (1) Creanþe comerciale; (2) Creanþe în
cadrul grupului; (3) Creanþe din interese de participare; (4) Alte creanþe; (5)
Creanþe privind capitalul subscris ºi nevãrsat.
1. Creanþele comerciale sunt cele mai semnificative, fiind compuse
din creanþele faþã de clienþi ºi efectele de primit.
Creanþele faþã de clienþi includ creanþele rezultate din bunurile vândute,
lucrãrile executate, serviciile prestate, a cãror valoare urmeazã a se încasa
ulterior.
Efectele de primit sunt titlurile negociabile sub formã de cambie, bilet
la ordin etc., care atestã existenþa unei creanþe în cadrul relaþiilor comerciale
ce va fi încasatã pe termen scurt, de obicei pânã la 90 de zile.
2. Creanþele în cadrul grupului sunt generate de relaþiile de decontare
între societatea-mamã (o întreprindere care are una sau mai multe filiale) ºi
filialele ei (întreprinderi controlate de societatea-mamã).
3. Creanþele din interese de participare reprezintã creanþele generate
de relaþiile de decontare ale întreprinderii cu întreprinderile asociate (asupra
cãrora se exercitã o influenþã semnificativã).
4. Alte creanþe sunt reprezentate de creanþele generate de relaþiile de
decontare ale întreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organisme
publice, asigurãrile sociale, protecþia socialã, debitori diverºi etc.
5. Creanþele privind capitalul subscris ºi nevãrsat sunt reprezentate de
creanþele generate de relaþiile întreprinderii cu acþionarii sãi, referitoare la
subscrierile de capital social, efectuate ºi nedepuse încã.
III. Investiþiile financiare pe termen scurt (numite ºi titluri de
plasament sau valori de trezorerie) reprezintã valorile financiare investite
de întreprindere în vederea realizãrii unui câºtig pe termen scurt.
În structura acestora se includ: (1) Acþiuni proprii; (2) Alte investiþii
financiare.
1. Acþiunile proprii sunt acþiunile proprii rãscumpãrate temporar de
întreprindere în vederea distribuirii lor personalului propriu sau terþilor,
regularizãrii cursului bursier sau reducerii capitalului social.
2. Alte investiþii financiare sunt reprezentate de acþiuni cotate ºi necotate,
obligaþiuni emise ºi rãscumpãrate, obligaþiuni cotate ºi necotate achiziþionate
de întreprindere în vederea obþinerii de venituri financiare într-un termen
scurt.
IV. Casa ºi conturi la bãnci sunt reprezentate de valorile care îmbracã
efectiv forma de bani, fiind separate disponibilitãþile în devize de cele în
lei.
În structura disponibilitãþilor se includ: (1) Conturi la bãnci; (2) Casa;
(3) Acreditive; (4) Avansurile de trezorerie.
 Conturile la bãnci se referã la disponibilitãþile bãneºti în lei ºi devize
aflate în conturile bancare, sumele în curs de decontare, cecuri de încasat.
 Casa delimiteazã disponibilitãþile bãneºti în lei ºi devize aflate în
casieria întreprinderii ºi alte valori, cum sunt: timbre fiscale ºi poºtale, bilete
de tratament ºi odihnã, tichete ºi bilete de cãlãtorie.
 Acreditivele reprezintã lichiditãþi pãstrate la bancã într-un cont distinct,
la dispoziþia unui furnizor, din care urmeazã a se efectua plãþile cãtre acesta
pe mãsura livrãrii bunurilor, prestãrii serviciilor, executãrii lucrãrilor.
 Avansurile de trezorerie reprezintã sume virate la bãnci sau sume în
numerar, puse la dispoziþia angajaþilor sau terþilor, persoane fizice sau
juridice, pentru efectuarea unor plãþi în numele întreprinderii.
C. CHELTUIELILE ÎN AVANS reprezintã valori care asigurã alocarea
asupra fiecãrui exerciþiu financiar numai a cheltuielilor care îi sunt proprii.
Cheltuielile înregistrate în avans sunt sume de bani achitate în cursul
exerciþiului curent, dar care se referã la servicii ce vor fi primite în cursul
exerciþiului urmãtor (abonamente, chirii plãtite in avans).
1.3.2. Structuri de pasiv
Pasivul, prin componenþa sa, reflectã modul de finanþare a mijloacelor
economice ºi gradul de exigibilitate al surselor de finanþare(exigibilitatea
reprezintã timpul de decontare a unei datorii).
 Finanþarea proprie este fãcutã direct, de cãtre întreprindere, sub formã
de capital social, rezerve, profit etc.
 Finanþarea strãinã a activului este asiguratã de terþe persoane care-i
împrumutã întreprinderii capitaluri sub diverse forme, cum ar fi: credite
bancare, împrumuturi pe bazã de titluri ºi datorii în curs de decontare.
Corespunzãtor celor douã categorii de finanþare, sursele de finanþare
pot fi: surse de finanþare proprii ºi surse de finanþare strãine.
 Sursele de finanþare proprii corespund finanþãrii proprii a mijloacelor
economice. Din structura acestora fac parte: capitalul propriu; primele legate
de capital; rezervele din reevaluare; rezervele; profitul etc.
 Sursele de finanþare strãine, denumite ºi datorii, obligaþii sau capital
strãin, exprimã fondurile sau capitalurile furnizate de terþi, pentru care
unitatea patrimonialã trebuie sã restituie un echivalent valoric sau sã acorde
o prestaþie. Acestea cuprind: împrumuturile acordate de bãnci sau alte
instituþii financiar-bancare ºi datoriile create în cadrul relaþiilor de decontare
ale unitãþii cu alte persoane fizice sau juridice (exemplu: furnizori, efecte
de plãtit etc.).
Normele contabile româneºti prevãd urmãtoarea structurã a pasivului,
delimitatã în patru categorii, în ordinea crescãtoare a exigibilitãþii acestora:
A. Capital ºi rezerve
B. Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli
C. Datorii
D. Venituri în avans
A. CAPITALUL ªI REZERVELE (numite ºi capital propriu)
reprezintã sursele de finanþare stabile de care dispune întreprinderea. Alãturi
de creditele pe termen lung, capitalurile proprii fac parte din categoria
capitalurilor permanente.
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În structura capitalurilor proprii se includ: (I) capital; (II) prime de capital;
(III) rezerve din reevaluare; (IV) rezerve; (V) rezultatul reportat; (VI)
rezultatul exerciþiului.
I. Capitalul este reprezentat de aportul în bani ºi/sau bunuri în naturã al
proprietarilor. Capitalul se diferenþiazã în capital subscris nevãrsat ºi capital
subscris vãrsat.
 Capitalul subscris nevãrsat reprezintã capitalul pe care proprietarii
s-au angajat sã-l punã la dispoziþia întreprinderii.
 Capitalul subscris vãrsat reprezintã partea din capitalul subscris care
a fost, fizic, depusã de cãtre proprietari la dispoziþia întreprinderii.
În funcþie de tipul întreprinderii, capitalul se divide dupã cum urmeazã:
 în acþiuni, în cazul societãþilor pe acþiuni. Valoarea acþiunilor în
momentul înfiinþãrii întreprinderii se numeºte valoare nominalã;
 în pãrþi sociale, în cazul societãþilor cu rãspundere limitatã.

II. Primele de capital corespund capitalului adiþional creat prin primele
de emisiune, fuziune ºi aport în naturã, care sunt determinate de operaþiile
de creºtere a capitalului prin aporturi noi sau prin fuziune. În cazul aporturilor
noi, primele de emisiune ºi cele privind aportul în naturã se creeazã ca
diferenþã între preþul de emisiune al noilor acþiuni (mai mare) ºi valoarea
nominalã a acþiunilor (mai micã).
III. Rezervele din reevaluare reprezintã plusurile create prin reevaluarea
imobilizãrilor corporale ºi a celor financiare. Cu ocazia reevaluãrii, valoarea
acestor active creºte faþã de valoarea contabilã anterioarã, creºterea fiind
consideratã sigurã ºi durabilã.
Odatã constituite, rezervele din reevaluare sunt menþinute atât timp cât
bunurile la care se referã nu au fost amortizate sau realizate prin vânzare.
Pe mãsura amortizãrii sau realizãrii bunurilor, plusvaloarea este utilizatã,
parþial sau total, pentru creºterea capitalului social sau transferatã la rezerve,
în raport cu prevederile legii.
IV. Rezervele sunt surse constituite anual din profitul întreprinderii, în
limitele prevãzute de reglementãrile în vigoare, de statutele întreprinderilor
sau conform deciziei adunãrii generale a acþionarilor sau asociaþilor.
Structural, rezervele se împart în: rezerve legale, rezerve statutare,
rezerve pentru acþiuni proprii ºi alte rezerve.
1. Rezervele legale se constituie anual, într-o anumitã proporþie, din
profitul brut (în alte þãri, din profitul net) sau din primele legate de capital,
fiind destinate protejãrii capitalului, în cazul în care exerciþiul financiar se
încheie cu pierderi.
2. Rezervele statutare reprezintã acele fonduri a cãror constituire din
profitul net este stipulatã în statutul societãþii sau prin clauze contractuale.
Ele pot avea ca scop temperarea acþionarilor în a pretinde dividende în
dauna altor obligaþii mai mari ºi mai urgente ale întreprinderii, privind buna
ei funcþionare sau alte destinaþii stabilite prin statut.
3. Rezervele pentru acþiuni proprii se constituie în situaþia în care o
societate pe acþiuni ºi-a rãscumpãrat propriile acþiuni, cu scopul de a-ºi
menþine nivelul capitalului propriu.
4. Prin poziþia alte rezerve sunt delimitate fondurile create, de obicei,
prin hotãrârea adunãrii generale, din profitul net. Ele sunt destinate pentru
finanþarea parþialã sau totalã a noilor investiþii în imobilizãri corporale,
acordarea de dividende ºi în anii în care activitatea se încheie cu pierderi,
pentru rãscumpãrarea propriilor acþiuni de cãtre societate, în vederea
reducerii de capital etc.
V. Rezultatul reportat reprezintã fie rezultatul sub formã de profit
realizat în exerciþiul financiar anterior / anterioare ºi care, pânã la data
închiderii exerciþiului financiar precedent, nu a fost încã repartizat pe
destinaþiile prevãzute de lege, fie rezultatul sub formã de pierdere obþinut în
exerciþiul financiar anterior / anterioare care, pânã la data închiderii
exerciþiului financiar anterior, nu a fost acoperitã.
VI. Rezultatul exerciþiului poate fi favorabil, caz în care reprezintã un
profit, sau nefavorabil, caz în care reprezintã o pierdere pentru întreprindere.
Profitul net al exerciþiului financiar încheiat figureazã ca sursã proprie
de finanþare pânã în momentul repartizãrii lui pe destinaþiile stabilite prin
lege sau statutul societãþii comerciale. Rezultatele negative se iau în calcul
cu semnul minus ºi, în consecinþã, diminueazã capitalul propriu.
B. PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI ªI CHELTUIELI
reprezintã datorii ale întreprinderii, constituite la închiderea exerciþiului pe
seama cheltuielilor, pentru acele elemente de patrimoniu a cãror realizare
sau platã este probabilã, ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele
urmãtoare. Cazurile tipice de provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli sunt:
litigii, amenzi ºi penalitãþi, despãgubiri, daune ºi alte datorii incerte, cheltuieli
legate de activitatea de service în perioada de garanþie, cheltuieli cu reparaþiile
capitale eºalonate, potrivit programului, pe mai multe perioade etc.
C. DATORIILE (numite ºi capital strãin) sunt sursele de finanþare
externe puse la dispoziþia întreprinderii fie de bãnci sau alte instituþii
financiare, fie de furnizori, fie de terþi pentru care întreprinderea trebuie sã
acorde o prestaþie sau un echivalent valoric.
Reglementãrile introduse de Programul de Dezvoltare a Contabilitãþii
din România clasificã datoriile în datorii curente ºi datorii pe termen lung.
O datorie este curentã dacã:
 se aºteaptã sã fie achitatã în cursul normal al ciclului de exploatare al
întreprinderii sau
 este exigibilã în termen de 12 luni de la data bilanþului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezintã perioada de timp
dintre achiziþionarea materiilor prime care intrã într-un proces de producþie
ºi finalizarea sa în numerar sau sub forma unui instrument uºor convertibil
în numerar.
Datoriile funcþioneazã din momentul naºterii obligaþiilor faþã de terþi ºi
pânã în momentul plãþii lor.
În structura datoriilor se includ: (1) împrumuturi ºi datorii asimilate;
(2) datorii comerciale; (3) datorii în cadrul grupului; (4) datorii din interese
de participare; (5) alte datorii.
1. Împrumuturile ºi datoriile asimilate reprezintã datoriile financiare
ale întreprinderii privind: împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni; credite
bancare pe termen lung primite de la bãnci ºi alte instituþii financiare.
 Împrumuturile din emisiunea de obligaþiuni reprezintã surse financiare
pe termen lung asigurate prin vânzarea de titluri de credit negociabile cãtre
public, de regulã, prin intermediul unor instituþii financiare. Aceste împrumuturi
sunt divizate în pãrþi egale, numite obligaþiuni, rambursabile la un anumit
termen, numit scadenþã, sau eºalonat ºi purtãtoare de dobânzi.
 Creditele primite de la bancã ºi alte instituþii includ creditele pe termen
lung ºi creditele pe termen scurt (credite de trezorerie). Aceste credite sunt
generatoare de dobânzi ºi garantate cu activele întreprinderii.
2. Datoriile comerciale se creeazã în cadrul relaþiilor de decontare cu
furnizorii pentru aprovizionãri de bunuri materiale, lucrãri ºi servicii primite.
Ele sunt delimitate sub forma furnizorilor ºi efectelor de plãtit.
 Furnizorii reprezintã datoriile echivalente valorii bunurilor, lucrãrilor
ºi serviciilor primite de la terþi.
 Efectele de plãtit reprezintã titlurile de valoare care atestã obligaþia
de platã a întreprinderii în cadrul relaþiilor de decontare cu furnizorii.
3. Datoriile în cadrul grupului reprezintã obligaþiile datorate societãþilor
din cadrul grupului în relaþiile de decontare ale societãþii-mamã cu filialele
sale.
4. Datoriile din interese de participare reprezintã datoriile generate de
relaþiile de decontare ale întreprinderii cu societãþile asociate.
5. Alte datorii sunt reprezentate de:
 datoriile fiscale, cu valoarea impozitelor ºi taxelor faþã de bugetul
statului;
 datoriile salariale, cu valoarea salariilor ºi altor drepturi salariale faþã
de personalul angajat;
 datoriile sociale, cu valoarea contribuþiilor la asigurãrile sociale faþã
de bugetul asigurãrilor sociale;
 datoriile faþã de asociaþi, cu valoarea capitalului de restituit ºi a
dividendelor de platã;
 datoriile faþã de creditorii diverºi ai întreprinderii.
Creditorii diverºi cuprind toate obligaþiile care prin natura lor nu se includ
în categoriile prezentate mai sus. În aceastã situaþie se aflã datoriile privind
achiziþionarea titlurilor de plasament, sumele încasate ºi necuvenite etc.
D. VENITURILE ÎN AVANS reprezintã valorile ce asigurã alocarea
pentru fiecare exerciþiu financiar numai a veniturilor care îi sunt proprii. În
structura lor se includ subvenþiile pentru investiþii ºi veniturile înregistrate
în avans.
1. Subvenþiile pentru investiþii sunt surse de finanþare alocate de la
bugetul de stat sau alte surse nerambursabile de care beneficiazã o
întreprindere, destinate achiziþionãrii sau producerii de echipamente sau
alte bunuri de natura imobilizãrilor, dezvoltãrii unor activitãþi pe termen
lung sau pentru acoperirea unor cheltuieli de natura investiþiilor.
2. Veniturile înregistrate în avans sunt sume încasate în timpul
exerciþiului financiar, în contul unor servicii care vor fi prestate în cursul
exerciþiului urmãtor, când acestea vor fi recunoscute ca venituri. Exemplu:
chirii încasate anticipat, abonamente încasate în avans etc.
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