Numãrul 430

Opinia
26 decembrie 2005

8 pagini

0,5 lei

naþionalã

În prag de An Nou, 2006

RETROSPECTIVÃ
BOGATÃ
ÎN SEMNIFICAÞII

Paginile 4,5

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Universitatea
Spiru Haret 2006

În întâmpinarea
Anului Nou 2006,
urarea
profesorului universitar doctor

Aurelian BONDREA

Preºedintele
Fundaþiei România de Mâine
Rectorul
Universitãþii Spiru Haret
Preºedintele
Televiziunii România de Mâine
Tradiþionalele sãrbãtori ale Crãciunului ºi Noului An îmi oferã plãcutul prilej
sã adresez celor peste 100.000 de studenþi ºi 3.100 masteranzi, cadrelor didactice
ale Universitãþii Spiru Haret, cercetãtorilor, oamenilor de culturã, întregului
personal din cadrul Fundaþiei România de Mâine ºi Televiziunii România de Mâine,
telespectatorilor tvRM ºi cititorilor revistei Opinia naþionalã, cele mai calde ºi sincere
felicitãri, precum ºi alese urãri de sãnãtate, fericire ºi împliniri în activitatea
profesionalã ºi viaþa personalã.
Fie ca Noul An, 2006, sã ne aducã numai satisfacþii, bucurii, prosperitate ºi pace!

La mulþi ani !

PESTE 100.000
DE STUDENÞI
ªI 3.100 MASTERANZI

58 DE PROGRAME
DE MASTERAT

30 DE FACULTÃÞI

1400 CADRE DIDACTICE

55 DE SPECIALIZÃRI
27 DOMENII
DE LICENÞÃ

36.500 LICENÞIAÞI
ÎN ULTIMII 10 ANI

47 CENTRE PENTRU
ÎNVÃÞÃMÂNT
LA DISTANÞÃ ÎN ÞARÃ
ªI STRÃINÃTATE

6 INSTITUTE
DE CERCETARE
ªTIINÞIFICÃ

32 IMOBILE ÎN PROPRIETATE
CU O SUPRAFAÞÃ TOTALÃ DE 98.775 mp

TELEVIZIUNE
PROPRIE 
TVRM

EDITURÃ
ªI TIPOGRAFIE
PROPRII

Universitatea Spiru Haret exploateazã
tehnologia de vârf în folosul studenþilor

Holul mare al Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
Sediul Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret
În preajma Crãciunului ºi a Anului Nou, corul Universitãþii Spiru Haret oferã
profesorilor ºi studenþilor un concert cu tradiþionalele colinde ale sãrbãtorilor de iarnã

Influenþa calculatorului ºi a
Internetului asupra învãþãmântului este
una majorã, atât la nivel de conþinut, cât
ºi de procese. Pe mãsurã ce lecþiile
electronice prind tot mai mult teren, ºi
actul de predare în sine migreazã pe web.
Situaþia concretã din România zilelor
noastre este cã tot mai mulþi studenþi
preferã învãþãmântul la distanþã. Dacã
aceastã realitate are ca explicaþie tendinþa
generalã de trecere de la un învãþãmânt
centrat pe profesor la unul centrat pe
student, existã ºi justificãri pragmatice,
ca de exemplu: alegerea unei specializãri
independent de un centru universitar,
chiriile foarte mari în oraºele
universitare, angajarea într-o formã de
muncã, opþiuni ºi metode proprii de
învãþare. În esenþã, aceastã formã de
învãþãmânt
presupune
accesul
studentului prin Internet la resurse

digitale puse la dispoziþie de universitãþi
(programe de studii, grile de verificare,
biblioteci virtuale etc.), precum ºi
existenþa unor centre de testare a
cunoºtinþelor, laboratoare dotate cu
calculatoare ºi acces la web.

Prof.univ.dr Aurelian Bondrea,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret ºi
Viktor Malinovski, Regional Manager,
Fujitsu Siemens Computers:
Începutul unei frumoase prietenii

Universitãþile româneºti, atât cele de
stat, cât ºi cele private, fac investiþii
masive pentru a asigura studenþilor
condiþiile necesare examinãrilor
periodice. Universitatea Spiru Haret, spre
exemplu, are 60% dintre studenþi înscriºi
la aceastã formã de învãþãmânt. De
curând, Universitatea a semnat cu biroul
din România al Fujitsu Siemens
Computers un contract pentru achiziþia a
1000 de PC-uri, de ultimã generaþie, în
valoare de peste 1 milion de euro,
destinate centrelor de testare din þarã. S-a
optat pentru o configuraþie cu procesor
Intel, monitor TFT de 17 ºi pentru un
brand care sã reprezinte calitate ºi
fiabilitate. Calculatoarele Fujitsu Siemens
se vor alãtura altora deja existente ºi vor
intra în dotarea a 44 de centre teritoriale.
Complementar, Universitatea Spiru
Haret pune la dispoziþia studenþilor ºi

acces direct în sãlile de curs prin
intermediul Televiziunii România de
Mâine. Postul de televiziune transmite în
direct sau înregistrãri ale cursurilor þinute
de cei mai cunoscuþi profesori, ºi poate fi
recepþionat atât pe cablu, cât ºi prin satelit,
oriunde în þarã, dar ºi în Europa.
Învãþãmântul la distanþã este instrumentul
ideal pentru completarea sau
perfecþionarea studiilor persoanelor deja
integrate într-o activitate, al cãror timp ºi
locaþie nu permit deplasarea în centrele
universitare ºi nici frecventarea cursurilor
zilnice. Surprinzãtor însã, aceºti studenþi
nu sunt mai puþin interesaþi ºi motivaþi sã
înveþe, cauza principalã fiind maturitatea,
susþinerea financiarã proprie, dar ºi
interesul pragmatic pentru absolvirea unei
facultãþi, învãþãmântul la distanþã
contribuind la creºterea calitãþii
procesului educaþional.
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Universitatea Spiru Haret
din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/5 iulie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 491/9 iulie 2002,

anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:
I. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ  BUCUREªTI
1. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
-conferenþiar, poz. 10, - Dreptul comerþului internaþional;
-conferenþiar, poz. 11, - Drept civil ºi comercial (1,2);
-lector,
poz. 46, - Drept civil ºi comercial (1,2);
-lector,
poz. 16, - Dreptul muncii (1,2);
-lector,
poz. 17, - Drept comunitar;
-asistent,
poz. 35, - Dreptul familiei.
2. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
-profesor,
poz. 5,
- Criminalisticã;
- Drept penal  partea specialã (1,2);
- Drept penal  partea generalã (1,2);
-profesor,
poz. 25, - Medicinã legalã;
-conferenþiar, poz. 26, - Drept procesual penal (1,2);
-lector,
poz. 29, - Drept administrativ
ºi ºtiinþa administraþiei;
-lector,
poz. 30, - Drept monetar european;
-asistent,
poz. 31, - Drept penal - partea specialã (1,2).

II. FACULTATEA DE MARKETING
ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE
 BUCUREªTI
1. CATEDRA DE ECONOMIE POLITICÃ
-conferenþiar, poz. 7,
- Metodologia cercetãrii economice;
-conferenþiar, poz. 8,
- Economie politicã (1,2).
2. CATEDRA DE MARKETING ªI RELAÞII ECONOMICE
INTERNAÞIONALE
-profesor,
poz. 31, - Managementul afacerilor;
- Managementul afacerilor economice
internaþionale;
-profesor,
poz. 32, - Introducere în marketing (1,2);
-lector,
poz. 17, - Tehnici multimedia;
- Marketing pe Internet;
- Marketing financiar-bancar;
-asistent,
poz. 27, - Introducere în marketing (1,2);
-asistent,
poz. 28, - Cercetãri de marketing (1,2).

III. FACULTATEA DE RELAÞII
INTERNAÞIONALE ªI STUDII EUROPENE
BUCUREªTI
-lector,
-lector,

poz. 35,
poz. 36,

-asistent,

poz. 23,

-asistent,
-asistent,

poz. 24,
poz. 39,

- Drept diplomatic ºi consular (1,2);
- Istoria relaþiilor internaþionale
ºi a diplomaþiei (2);
- Istoria relaþiilor internaþionale
ºi a diplomaþiei (1,2);
- Drept internaþional privat (1, 2);
- Introducere în ºtiinþa politicii.

IV. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL  BUCUREªTI
1) CATEDRA DE CONTABILITATE
-profesor,
poz. 3,
- Contabilitate (baze);
- Contabilitate (proceduri);
- Sisteme contabile moderne;
-conferenþiar, poz. 9,
- Management financiar-contabil;
- Doctrine contabile ºi sisteme
contabile comparate;
-conferenþiar, poz. 10, - Contabilitate bancarã;
- Doctrine contabile ºi sisteme
contabile comparate;
-conferenþiar, poz. 11, - Contabilitate ºi expertizã contabilã;
- Contabilitate de gestiune ºi sistemul
informatizat al costurilor (1,2);
-lector,
poz. 17, - Audit ºi control financiar;
- Control financiar fiscal ºi expertizã
contabilã (1, 2).
2) CATEDRA DE INFORMATICÃ DE GESTIUNE ªI STATISTICÃ
-profesor,
poz. 5, - Informaticã de gestiune
(Limbaje + SGBD) (1,2);
-lector,
poz. 14, - Statisticã economicã (1,2);
-lector,
poz. 20, - Informaticã de gestiune
(baze ºi Internet);
- Informaticã de gestiune (PSI) (1,2);
- Sisteme informatice financiar-bancare
ºi de asistare a deciziei;
-asistent,
poz. 22, - Informaticã de gestiune
(Limbaje + SGBD) (1,2).

V. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
 BUCUREªTI
CATEDRA DE
-conferenþiar,
-conferenþiar,
-conferenþiar,
-lector,
-asistent,
-lector,

MANAGEMENT ªI FINANÞE
poz. 15, - Finanþe publice;
poz. 17, - Management general;
poz. 19, - Asigurãri ºi reasigurãri;
poz. 22, - Pieþe de capital ºi burse de valori;
- Gestiunea financiarã a întreprinderii;
- Management general;
poz. 31, - Eficienþã economicã;
- Finanþele întreprinderii;
poz. 36, - Fiscalitate;
- Pieþe de capital ºi burse de valori;
- Monedã ºi credit (1).

VI. FACULTATEA DE FILOSOFIE
ªI JURNALISM  BUCUREªTI
1. CATEDRA DE JURNALISM
-profesor,
poz. 2,
- Agenþii de presã;
- Politologie;
- Orientãri actuale în filosofia politicã;
- Filosofia istoriei;
-profesor,
poz. 3,
- Introducere în mass-media;
- Limba românã;
- Limbajul jurnalismului contemporan;
-lector,
poz. 9,
- Jurnalism tematic;
- Presa ºi cultura (1,2);
- Jurnalism  lucrãri practice;
-asistent,
poz. 13, - Publicisticã radio;
- Introducere în sistemul mass-media;
-asistent,
poz. 18, - Limbajul jurnalismului contemporan;
- Introducere în sistemul mass-media;
- Agenþii de presã;
- Fotoziaristicã;
- Stilistica presei.
2. CATEDRA DE FILOSOFIE
-conferenþiar, poz. 10, - Logicã (2);
- Didactica filosofiei;

VII. FACULTATEA DE LIMBA
ªI LITERATURA ROMÂNÃ BUCUREªTI
-conferenþiar,
-conferenþiar,

poz. 16,
poz. 17,

- Istoria literaturii române;
- Literaturã comparatã;
- Teoria literaturii (opþional).

2. CATEDRA DE PSIHOLOGIE
- asistent,
poz. 33, - Teorie ºi practicã în
psihodiagnozã (1,2); Testarea
intelectului; Testarea personalitãþii;
- Testarea intelectului;
- Testarea personalitãþii.

VIII. FACULTATEA DE LIMBI
ªI LITERATURI STRÃINE  BUCUREªTI

XIV. FACULTATEA DE GEOGRAFIE
 BUCUREªTI

1. CATEDRA DE LIMBI GERMANICE, SLAVE ªI ORIENTALE
a) COLECTIVUL DE LIMBA ENGLEZÃ
-profesor,
poz. 1,
- Limba englezã contemporanã;
-profesor,
poz. 3,
- Istoria literaturii engleze;
-lector,
poz. 17,18,19,21 - Limba englezã contemporanã;
- Limba englezã  curs practic;
-lector,
poz. 20, - Introducere în istoria ºi civilizaþia
americanã;
- Istoria literaturii engleze;
- Limba englezã  curs practic;
-asistent,
poz. 41, - Limba englezã  curs practic.

1. CATEDRA DE GEOGRAFIE FIZICÃ
-profesor,
poz. 8,
- Meteorologie;
- Climatologie;
-lector,
poz. 17, - Introducere în informaticã;
- Analiza spaþialã (SIG) ºi organizarea
spaþiului geografic;
-lector,
poz. 18, - Geomorfologie vulcanicã;
- Geografia regionalã a României
(Carpaþi ºi Subcarpaþi);
- Geografia fizicã a României;
-lector,
poz. 19, - Probleme speciale de hidrologie;
- Oceanografie;
- Teorie ºi metodologie geograficã,
Geografie generalã;
-lector,
poz. 20, - Introducere în geografia regionalã
a României;
- Geomorfologia României;
- Geomorfologie generalã.

2. CATEDRA DE LIMBI ROMANICE.
a) COLECTIVUL DE LIMBA FRANCEZÃ
-conferenþiar, poz. 9,
- Limba francezã contemporanã;
- Teoria ºi practica traducerii;
-conferenþiar, poz. 10, - Limba francezã contemporanã;
- Didactica limbii franceze (A, B);
-lector,
poz. 18,28 - Istoria literaturii franceze;
b) COLECTIVUL DE LIMBA ªI LITERATURA ITALIANÃ
-lector,
poz. 6,
- Limba italianã contemporanã;
- Stilisticã;
-lector,
poz. 7,
- Teoria ºi practica traducerii;
- Limba italianã  curs practic;
-asistent,
poz. 10, - Limba italianã  curs practic;
- Istoria literaturii italiene;
- Limba italianã contemporanã;
c) COLECTIVUL DE LIMBA ªI LITERATURA SPANIOLÃ
-lector,
poz. 7,
- Didactica limbii spaniole;
- Limba spaniolã contemporanã;
-lector,
poz. 8,
- Istoria literaturii spaniole;
- Limba spaniolã contemporanã;
-asistent,
poz. 12, - Limba spaniolã  curs practic;
- Limba spaniolã.
3. DEPARTAMENTUL DE LIMBI SPECIALIZATE PENTRU
ALTE FACULTÃÞI
-conferenþiar, poz. 5,
- Limba englezã  curs practic;
-lector,
poz. 17, - Limba englezã  curs practic;
-asistent,
poz. 39, - Limba englezã;
- Limba francezã;
-asistent,
poz. 48, - Limba francezã;
- Limba italianã (2).

IX. FACULTATEA DE MATEMATICÃ
ªI INFORMATICÃ BUCUREªTI
-lector,
-lector,
-lector,
-asistent,
-asistent,

poz. 20,
poz. 21,

- Algebrã (1,2);
- Tehnici de programare (SL);
- Tehnici de programare;
- Informaticã aplicatã;
poz. 47, - Matematici aplicate în economie (1,2);
poz. 30, - Bazele generale de operare P.C. 
biroticã;
- Algoritmicã ºi programare;
poz. 50, - Matematici (1,2).

X. FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ
ªI SPORT  BUCUREªTI
CATEDRA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
-conferenþiar, poz. 33, - Fotbal;
-lector,
poz. 14, - Volei;
- Jocuri sportive (volei) adaptate
în kinetoterapie;
-asistent,
poz. 29, - Sporturi de luptã;
- Înot terapeutic;
- Jocuri sportive (baschet) adaptate
în kinetoterapie;
-asistent,
poz. 30, - Baschet.

XI. FACULTATEA DE TEATRU
 BUCUREªTI
-asistent,

poz. 23,

-asistent,
-asistent,

poz. 24,
poz. 25,

- Arta actorului;
- Improvizaþie scenicã;
- Vorbire scenicã;
- Improvizaþie scenicã.

XII. FACULTATEA DE ARHITECTURÃ
 BUCUREªTI
-lector,
-lector,
-lector,
-lector,
-lector,
-asistent,
-asistent,
-asistent,
-asistent,
-asistent,
-asistent,
-asistent,

poz. 33,

- Istoria universalã a arhitecturii
ºi artelor;
- Proiectare de arhitecturã;
poz. 34,58 - Proiectare de arhitecturã;
- Reprezentãri;
poz. 35,56,61, - Proiectare de arhitecturã;
- Informaticã;
poz. 53, - Proiectare de arhitecturã;
poz. 55, - Proiectare de arhitecturã;
- Urbanism ºi echiparea localitãþilor;
poz. 63, - Reprezentãri;
poz. 65, - Istoria universalã a arhitecturii
ºi artelor;
- Reprezentãri;
poz. 60,67,68, - Proiectare de arhitecturã;
- Informaticã;
poz. 69, - Materiale de construcþii;
- Geometrie descriptivã;
poz. 70, - Proiectare de arhitecturã;
- Structuri ºi compoziþie urbanã;
- Informaticã;
poz. 71, - Geometrie descriptivã;
poz. 72, - Proiectare de arhitecturã;
- Reprezentãri.

XIII. FACULTATEA DE
SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE  BUCUREªTI
1. CATEDRA DE SOCIOLOGIE
- lector,
poz. 23, - Politici sociale;
- Sociologia culturii ºi educaþiei;

2. CATEDRA DE GEOGRAFIE UMANÃ ªI ECONOMICÃ
-lector,
poz. 9,
- Geografia continentelor (Europa);
- Biogeografie.

XV. DEPARTAMENTUL PENTRU
PREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
BUCUREªTI
-conferenþiar,

poz. 10,

-lector,

poz. 18,

- Pedagogie (INTROD. Ped. TMC);
- Pedagogie (II) (TME, TMI);
- Pedagogie (I, II);
- Pedagogie I (INTROD. Ped. TMC);
- Pedagogie II (TME, TMI);
- Psihologia educaþiei;
- Pedagogie (I, II).

XVI. FACULTATEA DE MEDICINÃ
VETERINARÃ  BUCUREªTI
1. CATEDRA DE ÎNVÃÞÃMÂNT PRECLINIC
-conferenþiar, poz. 5,
- Medicinã preventivã. Bunãstare.
Igienã animale;
- Protecþia animalelor ºi a mediului;
-conferenþiar, poz. 6,
- Anatomie veterinarã.
2. CATEDRA DE ÎNVÃÞÃMÂNT CLINIC
-ºef de lucrãri, poz. 5,
- Reproducþie. Obstetricã. Ginecologie;
- Patologia glandei mamare;
- Patologie ºi clinicã pe specii
(Reprod. Obstetricã. Ginecologie);
-ºef de lucrãri, poz. 7,
- Propedeuticã  tehnicã chirurgicalã;
- Patologie ºi clinicã pe specii
(patologie chirurgicalã);
- Patologie ºi clinicã chirurgicalã;
-asistent,
poz. 13, - Geneticã;
- Creºterea ºi sãnãtatea animalelor;
- Toxicologie ºi toxicoze.

XVII. FACULTATEA DE MUZICÃ 
BUCUREªTI
-conferenþiar,

poz. 15,

-conferenþiar,

poz. 16,

- Folclor muzical;
- Ansamblu coral  curs practic;
- Teoria muzicii, solfegiu, dictat.

XVIII. FACULTATEA DE ISTORIE 
BUCUREªTI
-asistent,

poz. 16,

- Istorie contemporanã universalã
(1918-1939);
- Istorie contemporanã universalã
(1939-2004);
- Relaþii internaþionale.

XIX. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR - CONTABIL  CONSTANÞA
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
-conferenþiar, poz. 13, - Management financiar-contabil;
- Management financiar-bancar;
-conferenþiar, poz. 14, - Contabilitatea instituþiilor publice;
- Contabilitate bugetarã;
- Proiecte management
financiar-contabil;
-lector,
poz. 25, - Finanþe locale;
- Finanþe publice;
-lector,
poz. 26, - Contabilitate de gestiune ºi sistemul
informaþional al costurilor (1,2);
- Contabilitatea societãþilor comerciale;
- Gestiunea financiarã a instituþiilor
publice;
-lector,
poz. 27, - Contabilitate bancarã;
- Contabilitate (baze);
- Contabilitate (proceduri);
- asistent,
poz. 39, - Informaticã de gestiune (PSI)
ºi asistarea deciziei (1,2);
- Auditarea sistemelor informatice.
2. CATEDRA DE ECONOMIE
-lector,
poz. 28, - Limba francezã (1,2);
- Comunicare de afaceri în
limba francezã (1,2);
- Limba francezã ºi comunicare
în afaceri (1,2);
- Limba francezã pentru economiºti;
-lector,
poz. 40, - Matematici aplicate în economie;
- Matematici financiare ºi actuariale.

XX. FACULTATEA DE DREPT  CONSTANÞA

-asistent,

poz. 30,

XXI. FACULTATEA DE MANAGEMENT
 BRAªOV
-profesor,

poz. 9,

-profesor,
-profesor,
-conferenþiar,

poz. 10,
poz. 47,
poz. 34,

-asistent,

poz. 26,

- Managementul afacerilor
economice internaþionale;
- Metodologia cercetãrii ºtiinþifice
în management;
- Eficienþa investiþiilor;
- Marketing;
- Politici manageriale de producþie;
- Sisteme de organizare a producþiei;
- Bazele informaticii;
- Informaticã managerialã.

XXII. FACULTATEA DE ªTIINTE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE  BRAªOV
-lector,

poz. 19,

- Drept internaþional public;
- Drept internaþional privat;
poz. 20, - Relaþii publice, comunicare, protocol;
- Limba latinã (A);
- Metodologia cercetãrii juridice;
poz. 21, - Limba strãinã (englezã
pentru economiºti);
- Limbã strãinã ºi comunicare în afaceri
(limbã englezã  curs practic);
poz.A-28, - Drept comercial;
poz.A-29, - Drept constituþional (1,2);
- Drept penal  partea generalã.

-lector,
-lector,

-asistent,
-asistent,

XXIII. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 
PEDAGOGIE  BRAªOV
CATEDRA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
-lector,
poz. 14, - Psihologie socialã;
- Psihologia organizaþiilor (A);
- Psihologia educaþiei;
-lector,
poz. 32, - Psihologie cognitivã;
- Psihologia muncii;
-lector,
poz. 36, - Limba francezã.
- Limbã francezã ºi comunicare
în afaceri (1,2) (A);
- Comunicare de afaceri
în limbi strãine.

XXIV. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL  CRAIOVA
CATEDRA DE ªTIINÞE ECONOMICE
-profesor,
poz. 5,
- Economie europeanã;
- Negocieri ºi uzanþe de protocol;
- Introducere în ºtiinþe economice.
-conferenþiar, poz. 17, - Marketing financiar  bancar;
- Contabilitate bancarã;
- Contabilitate bugetarã;
-asistent,
poz. 39, - Management general;
- Economie europeanã
- Management financiar-bancar.
-asistent,
poz. 50, - Relaþii monetar-financiare
internaþionale;
- Statisticã teoreticã;
- Statisticã economicã;
- Contabilitate de gestiune ºi sistemul
informaþional al costurilor (1,2).

XXV. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ  CRAIOVA
CATEDRA DE DREPT
-lector,
poz. 27, - Introducere în drept;
- Dreptul familiei;
-lector,
poz. 33, - Drept financiar;
-asistent,
poz. 18, - Introducere în drept;
- Dreptul familiei;
-asistent,
poz. 19, - Drept penal  partea generalã (1,2);
-asistent,
poz. 35, - Drept procesual penal;
- Drept penal  partea specialã (1,2).

XXVI. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
 RÂMNICU VÂLCEA
-conferenþiar,

poz. 25,

-lector,

poz. 29,

-lector,

poz. 9,

-lector,

poz. 10,

-asistent,

poz. 15,

-asistent,

poz. 16,

-asistent,

poz. 17,

-asistent,

poz. 18,

-asistent,

poz. 33,

1. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
-lector,
poz. 13, - Drept civil. Drepturi reale, obligaþii;
- Drept civil. Contracte civile.
2. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
-conferenþiar, poz. 5,
- Drept penal  partea generalã (1,2);
- Criminalisticã;
-asistent,
poz. 15, - Drept procesual civil (1,2);
-asistent,
poz. 16, - Drept penal  partea generalã (1,2);

- Drept administrativ.
ªtiinþa administraþiei (1,2);
- Drept administrativ (1,2);
- Drept comunitar;
- Drept penal  partea generalã.

- Drept penal  partea generalã (1,2);
- Drept penal  partea generalã;
- Dreptul comerþului internaþional;
- Dreptul familiei;
- Filosofie;
- Metodologia cercetãrii juridice;
- Psihologie juridicã;
- Introducere în dreptul european;
- Dreptul muncii;
- Drept penal  partea specialã;
- Drept comercial;
- Drept administrativ ºi ºtiinþa
administraþiei;
- Drept civil (drepturi reale; obligaþii);
- Drept penal  partea specialã;
- Drept procesual penal;
- Drept administrativ ºi ºtiinþa
administraþiei (1,2);
- Drept parlamentar ºi contencios
constituþional;
- Drept penal  partea generalã (1,2);
- Drept penal  partea specialã (1,2);
- Dreptul afacerilor;
- Drept comunitar;
- Drept comercial;
- Drept civil (contracte speciale;
succesiuni) (1,2);
- Drept penal  partea generalã;
- Drept procesual penal;
- Drept instituþional comunitar.
(Continuare în pag. 3)
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-lector,

(Urmare din pag. 2)

XXVII. FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE
 RÂMNICU VÂLCEA
CATEDRA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE
-conferenþiar, poz. 25, - Pieþe de capital ºi burse de valori;
- Pieþe de capital;
- Management financiar- bancar;
- Management bancar;
- Preþuri ºi concurenþã;
- Monedã-bãnci;
-lector,
poz. 12, - Economie politicã (1,2);
-lector,
poz. 13, - Auditarea sistemelor informatice;
- Sisteme informatice pentru asistarea
deciziei;
- Biroticã;
- Sisteme informatice financiar-bancare
ºi asistarea deciziei;
- Sisteme expert de gestiune;
- Informaticã de gestiune
(Baze ºi Internet);
- Informaticã de gestiune
(Documente contabile);

-lector,

-asistent,

poz. 26,

- Eficienþã economicã;;
- Gestiunea financiarã a întreprinderii;
- Doctrine contabile ºi sisteme
contabile comparate;
poz. 27, - Contabilitate bancarã;
- Contabilitate de gestiune ºi sisteme
informatice ale costurilor;
- Monedã ºi credit;
- Fiscalitatea firmei;
poz. 28, - Finanþe publice;
- Sisteme expert de gestiune;
- Fiscalitatea firmei;
- Operaþiuni de plãþi ºi compensãri;
- Istoria economiei;
- Preþuri ºi concurenþã;
- Audit financiar-contabil (1,2).

XXVIII. FACULTATEA DE FINANÞE  BÃNCI
 BLAJ
-conferenþiar,

poz. 12,

- Economie politicã (1,2);
- Economie europeanã.

XXIX. FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE  CÂMPULUNG MUSCEL
-lector,

poz. 13,

-lector,

-lector,
-lector,

poz. 14,

- Informaticã de gestiune
(Baze ºi Internet);
- Informaticã de gestiune
(Documente);
- Informaticã de gestiune
(Limbaje + SGBD);
- Sisteme informatice de gestiune
ºi limbaje de programare;
poz. 15, - Monedã ºi credit (1,2);
- Monedã, credit, bãnci;
poz. 16, - Proiectarea sistemelor informatice
financiar-monetare;
- Sisteme informatice de gestiune (1,2);
- Biroticã;

-lector,

-asistent,

-asistent,

poz. 31,

- Relaþii financiar-valutare
internaþionale;
- Fiscalitate;
- Fiscalitatea firmei;
poz. 33, - Limba francezã (1,2);
- Limba francezã pentru economiºti
(facultativ);
- Comunicare de afaceri în
limba francezã;
- Limba francezã (facultativ);
poz. 34, - Finanþe publice;
- Finanþele întreprinderii;
- Contabilitate financiarã;
- Pieþe financiare ºi de capital;
- Relaþii valutar-financiare
internaþionale.

Înscrierea la concurs se face cu respectarea condiþiilor prevãzute în Legea Învãþãmântului
nr. 84/1995 ºi Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic din România.
Relaþii la telefon: 314.00.75; 314.00.76; 314.39.00 interior 220.
RECTOR,
prof. univ. dr.

- Contabilitate financiarã (1,2);
- Contabilitatea instituþiilor publice;
- Buget ºi contabilitatea
instituþiilor publice;

SECRETAR ªTIINÞIFIC,
conf. univ. dr
ELENA-DANIELA ªTEFÃNESCU

AURELIAN BONDREA

Studii de masterat la Universitatea Spiru Haret
Formele de învãþãmânt la zi ºi la distanþã (online)
Durata studiilor: 3 semestre

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.

Masterat online 
de ce ºi cum ?
Conf. univ. dr. Manuela EPURE
Director al Departamentului pentru Coordonarea Programelor
de Master Online
Trãim într-o societate informatizatã,
cibernetizatã, în care comunicarea se realizeazã
rapid, prin mijloace electronice performante,
prin introducerea tehnologiilor informatice în
complexele sisteme de educaþie ºi training.
Amplele deschideri ale Universitãþii
Spiru Haret, preocupatã în mod constant de
modernizarea procesului de învãþãmânt, sunt
concludent exprimate ºi prin promovarea
unor programe de masterat online  o noutate
absolutã în domeniul organizãrii studiilor
postuniversitare.
Din aceastã perspectivã, programul
e-Learning reprezintã un pas important cãtre
realizarea conceptului de educaþie
permanentã bazat pe tehnologie.
Ce înseamnã, de fapt, termenul de
e-Learning ?
În general, termenul de e-Learning este o
definiþie în sens larg a domeniului care
utilizeazã tehnologia IT pentru a furniza
programe educaþionale ºi de training. (http://
www.ealearningguru.com). Este un concept
utilizat în mod frecvent pentru a descrie
educaþia prin intermediul media, ca de exemplu
CD-ROM, Internet, Intranet, wireless.
Iniþial, în 1995 e-Learning-ul era cunoscut
sub denumirea de Training bazat pe Internet,
apoi de Training bazat pe web (pentru a se
preciza cã furnizarea programelor de educaþie
putea fi fãcutã numai pe Inter sau Intra-net ),
apoi de Online Training, devenind în
prezent e-Learning, prin adoptarea e-ului,
atât de în vogã în prezent.
Definiþia uzualã a termenului de
e-Learning în Uniunea Europeanã este
urmãtoarea: e-Learning-ul înseamnã utilizarea
tehnologiilor multimedia ºi a Internet-ului
pentru a îmbunãtãþi calitatea educaþiei,
facilitând atât accesul la resurse ºi servicii,
cât ºi schimburile ºi colaborarea. (http://
www.elearningeuropa.info )
Încercând sã identifice caracteristicile
e-Learning-ului, Alexandra Draxler, fost
Secretar al Comisiei pentru Educaþie pentru
Iniþiativa Secolului XXI, a evidenþiat patru
elemente, pe care, analizându-le, putem observa
diferenþele dintre e-Learning ºi educaþia
tradiþionalã. Aceste elemente sunt urmãtoarele:
 Obþinerea de informaþii. e-Learning-ul
transformã procesul obþinerii de informaþii în
ceva mult mai direct, aflat sub controlul ºi
responsabilitatea studentului, mediatorul fiind
ori inexistent, ori având rolul de consilier.
 Transformarea informaþiei în
cunoaºtere. e-Learning-ul îi dã drumul
studentului într-o lume cu surse aproape
infinite de informaþie, oferindu-i doar o micã
ghidare. Ghidajul tradiþional (judecata

profesorului, alegerea informaþiilor care
urmeazã sã facã parte dintr-o bibliotecã) nu
mai este operativ, studentul având o mare
responsabilitate în alegerea, sortarea ºi
evaluarea informaþiilor. Procesul de
transformare este astfel mult mai deschis, mult
mai centrat pe alegerea ºi judecata individualã,
iar, ca urmare, mult mai promiþãtor.
 Medierea. Procesul de mediere poate fi
eliberat, pânã la un punct, de intervenþia omului.
Schimburile interumane de idei sunt însã mult
mai imediate, mai intense, ºi fãrã constrângeri
(de exemplu, studentul poate pleca oricând, cu
mult mai multã uºurinþã, de lângã calculator,
decât dacã ar sta faþã în faþã cu o persoanã).
 Validarea. În aceastã direcþie diferenþa
dintre e-Learning ºi alte tipuri de educaþie
este micã  prevaleazã aceleaºi tehnici, însã

Masterat
în sistem
e-Learning 
un program
bine motivat
ºi organizat
la Universitatea
Spiru Haret
problematica rãmâne deschisã, fiind deosebit
de utilã descoperirea diferenþelor
semnificative ºi a oportunitãþilor care existã.
Preocupãrile privind educaþia online în
Uniunea Europeanã s-au materializat în
Programul e-Learning al Comisiei Europene,
un program pentru integrarea efectivã a
Tehnologiilor Informatice ºi de Comunicaþii
(ICT) în sistemele de educaþie ºi training în
Europa (2004  2006), ce are drept obiectiv
mobilizarea comunitãþilor educaþionale ºi
culturale, precum ºi a agenþilor din mediul
economic ºi social, în scopul de a accelera
schimbãrile din sistemele de educaþie ºi
training în contextul viitoarei societãþi
europene bazate pe cunoaºtere. Referitor la
acest lucru, Comisarul European pentru

Educaþie ºi Culturã, afirma: Globalizarea,
noile tehnologii ºi dezvoltãrile demografice
constituie o provocare enormã, iar unul dintre
rãspunsurile la aceastã problemã este accesul
la educaþia permanentã.
Evident, tehnologiile informatice ºi de
comunicaþii (ICT), eficient utilizate, contribuie
la calitatea educaþiei ºi training-ului în contextul
mutaþiei cãtre o societate europeanã bazatã pe
cunoaºtere. Comisia Europeanã a fost deosebit
de activã. Prin Iniþiativa e-Learning ºi Planul
de Acþiune, Comisia Europeanã a câºtigat o
experienþã considerabilã în încurajarea
cooperãrii, formãrii de reþele ºi a schimburilor
de bunã practicã la nivel european.
Programul e-Learning constituie un
progres pe drumul realizãrii conceptului de
educaþie permanentã bazat pe tehnologie.
Acest program se axeazã pe un set de acþiuni
în domenii de maximã prioritate, alese
datoritã relevanþei lor strategice pentru
modernizarea sistemelor de educaþie ºi de
training europene. Cele patru direcþii de
acþiune ale programului e-Learning sunt:
1. Promovarea cunoºtinþelor digitale.
Aceasta va încuraja achiziþionarea de noi
abilitãþi ºi cunoºtinþe de care vom avea cu
toþii nevoie pentru dezvoltarea personalã ºi
profesionalã ºi pentru participarea activã
într-o societate informaþionalã. De asemenea,
are în vedere contribuþia tehnologiilor
informatice ºi comunicaþionale la educaþie,
în special în cazul persoanelor care, datoritã
locaþiei geografice, situaþiei socio-economice
sau nevoilor speciale, nu au acces cu uºurinþã
la educaþia ºi training-ul tradiþional.
2. Campusuri europene virtuale. În aceastã
direcþie prioritatea constã în a adãuga o
dimensiune virtualã cooperãrii europene în
învãþãmântul superior, încurajând dezvoltarea
de noi modele organizaþionale pentru
universitãþile europene (campusuri virtuale) ºi
de noi programe de schimburi (exchange) ºi
mobilitate virtualã. Aceastã direcþie de acþiune
se va construi pe baze de cooperare deja
existente, ca de exemplu programul Erasmus,
dându-le o componentã de e-Learning.
3. e-Twinning în ºcolile din Europa ºi
promovarea training-ului profesorilor.
Obiectivul acestei direcþii este de a întãri ºi
dezvolta reþelele dintre ºcoli din þãri diferite.
Toþi tinerii europeni, în timpul studiilor liceale,
ar trebui sã aibã oportunitatea de a participa,
împreunã cu profesorii lor, într-un proiect
educaþional în alte þãri europene. Aceastã
experienþã s-ar putea dovedi a fi decisivã
pentru dimensiunea europeanã a educaþiei ºi
pentru ca tinerii sã conºtientizeze modelul
european al societãþii multilingvistice ºi
multiculturale. Comunitãþile educaþionale
bazate pe Internet vor contribui la
îmbunãtãþirea dialogului intercultural ºi
înþelegerii reciproce. e-Twinning-ul în ºcoli
va contribui de asemenea la actualizarea
abilitãþilor profesionale ale profesorilor ºi
trainer-ilor în utilizarea în scopuri pedagogice
a tehnologiilor informatice ºi de comunicaþii.
4. Acþiuni transversale pentru promovarea
e-Learning-ului în Europa. Lansate în baza
Planului de Acþiune e-Learning, scopul
acestor acþiuni este de a promova exemplele
de bunã-practicã, produsele ºi serviciile de
excelenþã din proiecte ºi programe care au
funcþionat cu succes la nivel european sau la
nivelul statelor membre, ºi întãrirea cooperãrii

între cei implicaþi. Se va pune accent pe
diseminarea rezultatelor proiectelor de
e-Learning ºi pe alte informaþii relevante, pe
suportul reþelelor europene, pe cercetãri, studii
ºi evenimente specifice, ºi pe cooperarea în
cadrul proiectelor internaþionale existente, ca
de exemplu, cele din OCDE ºi UNESCO.
Promovarea unor programe de masterat
online la Universitatea Spiru Haret este
condiþionatã de faptul cã atât titularii de
cursuri online, cât ºi potenþialii masteranzi,
trebuie sã fie buni utilizatori ai Internetului,
sã aibã aptitudini corespunzãtoare utilizãrii
eficiente a computerului, sã comunice cu
uºurinþã, ºi, bineînþeles, sã fie persoane
motivate ºi organizate. Programele de
masterat online nu înseamnã, aºa cum s-ar
crede la prima vedere, lipsa interacþiunii
sociale, deoarece vor fi lansate forumuri
generale de discuþii ºi videoconferinþe, la
care vor participa toþi cursanþii, precum ºi
forumuri tematice având ca subiect cele mai
actuale probleme dezbãtute la cursuri.
Pentru o bunã organizare a activitãþii de
masterat, în sistem de e-Learning, a fost inclus
în structura organizatoricã a Universitãþii Spiru
Haret, Departamentul pentru Coordonarea
Programelor de Master Online, care îºi propune
dezvoltarea programelor de masterat online în
conformitate cu standardele europene de
asigurare a calitãþii învãþãmântului superior.
În stadiul actual al implementãrii
programelor de masterat online la Universitatea
Spiru Haret se au în vedere evaluarea detaliatã
a platformelor de e-Learning funcþionale în
prezent pe plan mondial (ca de exemplu,
Blackboard, Mindflash, WebCT, Manhattan etc.),
iniþierea unui dialog cu principalii furnizori de
platforme e-Learning, precum ºi elaborarea unui

îndrumar în vederea adaptãrii rapide a cadrelor
didactice la aceastã nouã formã de învãþãmânt.
Universitatea Spiru Haret dispune de o
dotare modernã, în concordanþã cu cerinþele
standardelor europene de asigurare a calitãþii
în domeniul învãþãmântului online. În acest
context considerãm cã existã premisele
evaluãrii ºi selectãrii programelor de masterat
(compatibile cu aceastã nouã formã de
învãþãmânt), în urma colaborãrii directe ºi
susþinute dintre Departamentul pentru
Coordonarea Programelor de Master Online
ºi facultãþile organizatoare de masterat din
cadrul universitãþii noastre, în scopul
implementãrii acestora începând cu
semestrul II al anului universitar 2005-2006.
Se aflã în derulare procesul de antrenare
directã a fiecãrui titular de curs în vederea
elaborãrii materialelor didactice, destinate
programelor de master online, precum ºi
instruirea individualã a corpului profesoral
implicat privind mijloacele tehnice ºi
posibilitãþile oferite de platformele de
e-Learning.
Obiceiurile de învãþare ale studenþilor de
azi vor avea un impact major asupra pregãtirii
forþei de muncã în viitor, este opinia lui Bill
Seretta (de la WhatIfNetworks, LLC). În
prezent, tinerii sunt într-atât de mult
familiarizaþi cu tehnologiile de tip reþea, încât,
dupã absolvirea facultãþii, se vor aºtepta la un
mediu de muncã virtual asemãnãtor.
Astfel, el considerã cã ar trebui sã învãþãm
multe lucruri de la generaþia de mâine, chiar în
ziua de azi. De exemplu, adulþii tineri au o mare
dificultate în munca în echipã într-un mediu
tradiþional (faþã în faþã), dorind sã fie lãsaþi sã
încerce sã lucreze singuri, online. Tineretul de
azi utilizeazã jocurile Internet cu multiplii

utilizatori, serviciul Voice over IP, în scopul de
a forma echipe virtuale cu oameni pe care nu îi
cunosc, iar, dupã atingerea obiectivelor comune,
se despart. De fapt, ei formeazã comunitãþi mici,
temporare, de învãþare. Cunoscând acest lucru,
îl putem folosi pentru creºterea eficienþei
mediilor viitoare de învãþare ºi muncã, iar tinerii
nu vor mai opune rezistenþã pentru a utiliza
tehnologia în scopul comunicãrii ºi muncii
într-un mediu virtual. Totodatã, se va putea evita
proverbialul conflict intelectual dintre generaþii.
Tineretul utilizeazã metode multiple de
comunicare continuã. Ei au trecut cu uºurinþã
de la comunicarea faþã în faþã la comunicarea
online. Ei sunt obiºnuiþi sã munceascã în echipe
virtuale ºi sã înveþe prin simulare. Stilurile lor
multiple de comunicare, uºurinþa de a utiliza
web-ul, au deschis drumul promovãrii unor noi
modalitãþi de învãþare formalã, ºi, mai ales,
informalã. Deja începem sã vedem impactul
în universitãþi ºi pe piaþa muncii.
Concluzionând, putem spune cã, în
urmãtorii 10 ani, învãþãmântul superior ºi
locurile de muncã vor fi efectiv invadate de
tineri extrem de familiarizaþi cu tehnologia
ºi comunicaþiile ºi care, fãrã îndoialã, se vor
aºtepta sã poatã sã-ºi continue ºi sã-ºi
dezvolte stilurile de comunicare. Aceasta va
fi practic marea provocare a învãþãmântului
european, ºi implicit, a învãþãmântului
românesc în contextul integrãrii României în
Uniunea Europeanã în 2007.
Anticipând tendinþele viitoare ale pieþei
muncii, Universitatea Spiru Haret doreºte sã
vinã în întâmpinarea acestor nevoi ale
viitorilor tineri specialiºti, printr-un suport
tehnic adecvat, prin dezvoltarea abilitãþilor
de lucru online ºi familiarizarea cu un sistem
nou, flexibil ºi accesibil de educaþie.

Octavian GOGA

COLINDÃ
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
La casa de om sãrac
S-a gãtit fãina-n sac
ªi n-avem sã-þi dãm colac
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Pe toate rãzoarele,
Pe toate ogoarele
Ne-am trudit picioarele
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Toate sãptãmânile
GHEORGHE ADOC, Colindãtori,
desen în tuº negru pe carton alb (2002)

Ne-am ostenit mâinile
ªi-am adunat grânele
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Slujim slujba satului,
Þarina bogatului
Pajura-mpãratului
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Pe toate cãrãrile
Îþi cântãm cântãrile,
Ardem lumânãrile
Moº Crãciun!
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RETROSPECTIVÃ BOGATÃ ÎN SEMNIFICAÞII

2005

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
semnatarã a documentului
universitar programatic
MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM
de la Bologna
La invitaþia rectorului Universitãþii din Bologna,
profesor Pier Ugo Calzolari,
Universitatea Spiru Haret,
prin rectorul sãu, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
a semnat, la 16 septembrie 2005,
MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

2003
Joi, 16 octombrie 2003, în cadrul
unei emoþionante solemnitãþi universitare,
cu prilejul aniversãrii a 25 de ani de Pontificat,
dedicat pãcii, unitãþii creºtine,
progresului umanitãþii,
înfãptuirii unei lumi mai drepte ºi mai bune,

Sanctitãþii Sale
Papa Ioan Paul al II-lea
i s-a conferit titlul academic
Doctor Honoris Causa
al Universitãþii Spiru Haret

Luni, 13 septembrie 2004,

la Castel Gandolfo,
Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul al II-lea
l-a primit
pe rectorul Aurelian Bondrea
care i-a înmânat
diploma de
Doctor Honoris Causa
al Universitãþii
Spiru Haret

2005
La Expoziþia Internaþionalã de Educaþie,
Beijing, 2005,
Universitatea Spiru Haret
alãturi de mari universitãþi
din China, SUA, Canada, Japonia,
Australia, Germania, Franþa,
Italia, Coreea de Sud.
9-11 iulie 2005

Convorbirea rectorului Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, cu domnul
Si ZHANSU, director adjunct al Biroului de Cooperare
ºi Schimburi Internaþionale din cadrul Comisiei de Educaþie
a Municipiului Beijing

Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr.
Aurelian BONDREA, în dialog cu domnul ZHU Shanlu,
membru al Comitetului Permanent al PCC, secretar al
Comitetului de Educaþie al Municipiului Beijing

 Întrevederi ºi convorbiri ale rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, cu demnitari ºi personalitãþi din sfera învãþãmântului
superior din China ºi þãri reprezentate la Expoziþie.
 Prezenþa la Expoziþia din Beijing a pus în evidenþã rezultatele remarcabile
ale Universitãþii Spiru Haret, comparabile cu cele obþinute pe plan european
ºi mondial.

2003

Prezentã la Târgul Mondial al Educaþiei
de la Lisabona.
În perioada 20-23 mai 2003 a avut loc,
la Lisabona, cea de-a patra ediþie a
Târgului Mondial al Educaþiei, sub egida
UNESCO, la care a participat o
importantã delegaþie formatã din cadre
didactice ºi specialiºti în marketing ºi
mass-media, condusã de prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, preºedinte ºi rector,
reprezentând Universitatea Spiru Haret,
Televiziunea România de Mâine ºi
Fundaþia România de Mâine.

La standul Universitãþii Spiru Haret

2005

Participare la
ON-LINE EDUCA BERLIN

În perioada 29 noiembrie2 decembrie 2005, la Berlin
s-a desfãºurat cea de-a 11-a
Conferinþã Internaþionalã
ON-LINE EDUCA BERLIN
în domeniul tehnologiilor
pentru învãþare, întrunind
peste 2000 de participanþi,
specialiºti recunoscuþi, de mare
prestigiu din 66 de þãri ale
lumii. Universitatea Spiru Haret
a participat cu o delegaþie de
specialiºti.

26 decembrie 2005
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RETROSPECTIVÃ BOGATÃ ÎN SEMNIFICAÞII

La împlinirea a 15 ani de prodigioasã activitate didacticã,
sub semnul promovãrii valorilor naþionale tradiþionale, a celor europene ºi universale,
Universitatea Spiru Haret a inaugurat anul de învãþãmânt 2005-2006,
printr-o amplã festivitate
3 octombrie 2005

 Începând cu

acest an de învãþãmânt, Universitatea Spiru Haret
intrã într-un nou stadiu de dezvoltare 

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 afirmã ca un viguros
promotor al noului.

ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ
a dobândit o pondere reprezentativã
în structura universitãþii

Dotarea cu tehnicã
performantã a TVRM
s-a îmbogãþit cu un
modern car de reportaj
De curând, în dotarea tvRM a intrat ºi
un car de reportaj ultraperformant, în
valoare de 1,5 milioane euro.
Carul de reportaj este dotat cu 6 camere
de luat vederi ºi pupitrele necesare pentru
înregistrarea ºi transmiterea imaginii ºi a
sunetului.

Întâlniri metodice cu studenþii ID (octombrie 2005)

26 decembrie 2005

ªi, totuºi, cred în el
De fiecare datã, în preajma sãrbãtorilor,
îmi pun aceeaºi întrebare: oare existã Moº
Crãciun? ªi de fiecare datã rãspund: Da,
existã! Existã în fiecare dintre noi, prin
bucuria de a dãrui ºi de a lãsa sã te
împlineascã. Ce poate fi mai fascinant? De
altfel, aceasta este ºi menirea Moºului din
folclor: sã aducã o bucurie celor mici, dar
ºi pãrinþilor deopotrivã, sã le dãruiascã
momente de emoþie.
Moº Crãciun reprezintã un mister amplu
pentru piticii curioºi sã-l surprindã. Pentru
alþii, însã, care aflã de la pãrinþi cruda
realitate, lucrurile nu sunt privite astfel,
fiindcã au deschis Cutia Pandorei mult mai
devreme.

Sã-l cãutãm în sufletul nostru

Îmi amintesc momentele savuroase ale
copilãriei, când ºi eu, la rândul meu, încercam
sã-l prind. Nu aveam neapãrat pretenþia sã-i
vorbesc, dar voiam mãcar sã-l vãd. Deºi
dormeam cu grijã, evident cã nu mã trezeam
la timp
Îmi promiteam, însã, cu încrâncenare, cã
anul viitor voi rãmâne treazã. Chiar dacã
pãrinþii mi-au mãrturisit cã Moºul nu e decât
un mit, eu continuu sã cred în el. Mã
încãpãþânez ºi spun cu inima deschisã: Moº
Crãciun existã! El se regãseºte în mine, în
tine, în fiecare dintre noi, în sufletele
noastre.

Motto: Acea stare care trebuie trãitã la
vârsta necesarã, ca protecþie împotriva a tot
ce o poate lua înaintea experienþei, adicã a
inteligenþei precoce. (Marin Preda
Imposibila întoarcere)
Copiii, care debordeazã de sinceritate
sau puritate au vârsta necesarã pentru
a raþiona în privinþa identitãþii de bãrbat a lui
Moº Crãciun ? De ce refuzã sã pupe mâna
moºului? Sau de ce refuzã actul artistic
impus?
De ce, în general, au aceleaºi reacþii
tampon? Toþi moºtenim noþiunea, uneori
abstractã de Moº Crãciun. Deºi vede
isprãvile bune sau mai puþin bune ale tuturor
copiilor, curios este cã, indiferent de

Cristiana TUDOR

Paginã realizatã de studenþi ai Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

Interviu cu domnul Antero Inkari,
consulul Finlandei în România

IP: Care sunt cele mai importante tradiþii
de iarnã în Finlanda ?
A.I.: În Finlanda avem foarte multe tradiþii,
dar cel mai de seamã eveniment din timpul
sãrbãtorilor de iarnã este Ajunul Crãciunului.
La fel ca ºi în celelalte þãri nordice, ºi în
Finlanda, cel mai important eveniment este de
Ajun. Printre cele mai cunoscute tradiþii ale
finlandezilor se numãrã ºi sauna de Crãciun,
aºa cã, în Ajun de Crãciun, toþi finlandezii se
duc la saunã.
Pregãtirea cinei de Crãciun adunã laolaltã
nenumãrate bunãtãþi, printre care se numãrã

Ilinca PETRE

Lui Moº Crãciun nu-i place sã se laude! El pãstreazã o imagine modestã
ºi vrea de fiecare datã ca Sãrbãtoarea Crãciunului sã fie în primul rând a celor
care ºtiu sã se bucure de darurile primite.
Moºul locuieºte în Nord ºi este unul dintre cele mai cunoscute personaje
mitice din lume. Un mit, dar totuºi atât de real! Nu conteazã dacã tu crezi sau
nu în existenþa lui Moº Crãciun, pentru cã existã cu adevãrat! Locuieºte în
Finlanda, în Laponia, pe muntele Korvatunturi, în cele mai îndepãrtate þinuturi.
Aºa aratã peisajul iarna: alb ºi pur cât poþi vedea cu ochii. Când vine
Crãciunul, cel care umple sufletul copiilor cu bucurii se pregãteºte pentru o
cãlãtorie lungã, spre fiecare casã din lume. Poate conduce tot felul de vehicule,
însã acasã la el, preferã sã cãlãtoreascã într-o sanie trasã de reni. Vã mai
amintiþi de Rudolf, cel cu nasul roºu?
Nu existã nici o casã din lume la care Moº Crãciun sã nu poatã ajunge ºi
nici un palat în care el sã nu fie un oaspete bine venit! De Crãciun, Moºul
este copleºit de treburi! Gândiþi-vã la câte uºi trebuie sã batã întrebând dacã
au fost cuminþi copiii. Nu-i de mirare cã este atât de obosit dupã Crãciun ºi
se retrage la cabana sa pentru a-ºi aduna gândurile. Tu când ai stat ultima oarã
pe genunchii lui Moº Crãciun ?
Sediul central al Moºului se aflã în Laponia - Finlanda. Mii ºi mii
de scrisori ºi vederi de la copiii din întreaga lume ºi de la cei cu
sufletul încã tânãr ajung la Moº Crãciun. Însã, cine este Moº Crãciun
de fapt? Moºul are o personalitate complexã, iar fiecare om îl vede
într-o altã ipostazã. Toþi avem amintiri ºi imagini diferite ale
Crãciunului din copilãrie. Poate fi oare bucuria de a dãrui ºi de a
primi, bucuria de a-þi revedea prietenii ºi cunoºtinþele ?
Moº Crãciun oferã ºi nu cere nimic în schimb! Oare o pãrticicã din el se
aflã în noi toþi? Am putea spune cã acel costum special ascunde, în spatele
bãrbii, un binefãcãtor care doreºte sã rãmânã anonim. Poate cã reprezintã
cãldura sufletului uman care iese la suprafaþã în perioada Crãciunului. Dar de
ce sã nu fim aºa tot anul? Exact ca Moº Crãciun, mereu gata sã-þi spunã o
vorbã bunã. Ne-ar prinde bine tuturor ca, din când în când, sã stãm pe
genunchii Moºului ºi sã ne plimbãm în sania lui, mãcar o datã în viaþã. În timp
ce visezi la acestea, îi poþi scrie. De fapt, când i-ai scris ultima datã lui Moº
Crãciun ? Ce vei fi când vei creºte mare, ce vei face anul viitor? Este un fel de
gândire pozitivã ºi nu ai nimic de pierdut, ci numai de câºtigat. Scriindu-i
celui care aduce fericirea în suflete atunci când trimiþi scrisoarea, vei pune
cele mai bune gânduri ºi cãtre Laponia - Finlanda.
Un gând bun sau o cauzã nobilã, oriunde în lume, îl trezeºte pe Moº
Crãciun din somnul iernii. Ce bine ar fi dacã tãrâmul Crãciunului s-ar regãsi
mai des în inimile oamenilor!
Material pus la dispoziþie de Ambasada Finlandei în România

Amelia COBUZ

Dragã Moº Crãciun, deºi unii zic cã nu ai
exista, eu cred în tine ºi abia aºtept sã vii. Ce aº
vrea sã-mi aduci în dar? Aº putea sã-þi cer puþinã
liniºte în suflet, dar nu o sã fac asta.
ªtiu cã ziceam cã nu o sã cer nimic pentru
mine, dar aº vrea totuºi, ca ºi anul acesta, de
Crãciun, sã fiu alãturi de familia mea ºi de cei
dragi mie. Sã o vad pe bunica frãmântãnd
cozonacii ºi pe mami cum se plimbã de colocolo, sporovãind despre vrute ºi nevrute. ªi
vreau zãpadã, Moºule, zãpadã de Crãciun! ªi
vreau sã vinã copiii cu colindul. Da, Moºule,
toate acestea le vreau!
ªi sã nu uit! Mi-aº dori numai inimi calde în
jur, sã mã topesc lângã ele ºi sã mã simt ca în casa
bunicilor, în serile de iarnã. Sã adorm în mirosul

merelor coapte ºi sã aud cântecul colindelor. Aº
putea sã mai fiu o clipa copil?... Te aºtept aºa, ca în
fiecare an, dar parcã anul ãsta mai mult ca oricând.
ªi vreau sã te rog sã-mi aduci un strop de luminã
copilãreascã, sã-mi sclipeascã în ochi ca lumânãrile
în brad. ªi ºtii? Vreau sã suni din zurgãlãi când
ajungi la geamul meu. Poate mã voi trezi sã te vãd
ºi eu, o datã.
Nu vreau cadouri scumpe, doar lasã-mi
iubirea în suflet! ªi mi-aº dori numai inimi calde
în jur, sã mã topesc lângã ele ºi sã mã simt cã în
casa bunicilor, în serile de iarnã. Sã adorm în
mirosul merelor coapte ºi sã aud cântecul
colindelor.

Ilinca PETRE

Numãram covrigii, nucile ºi merele, iar
totul plutea într-o bucurie de nedescris
IZ: Acum, când se apropie sãrbãtorile de
iarnã, ce semnificaþie are pentru dumneavoastrã
Naºterea domnului Iisus Hristos?
IC: Pentru mine, Crãciunul reprezintã una
dintre cele mai interesante legãturi cu viaþa ºi cu
existenþa noastrã. Este sãrbãtoarea naºterii
speranþelor, vieþii ºi purificãrii. Sãrbãtorile de iarnã
aduc în sufletele noastre mai multã cãldurã, mai
multã înþelegere, bunãtate, speranþe ºi totodatã îl
face pe om mai bun, mai responsabil, mai uman.
IZ: Cum sãrbãtoreaþi Crãciunul în
copilãria dumneavoastrã?
IC: Crãciunul pentru noi însemna întreaga
procesiune ºi festivitate a reunirii familiei în jurul
pomului de iarnã. În preajma Sãrbãtorilor se þinea
un post foarte sever care, adesea, ne fãcea sã
visãm mese pline. Într-o dimineaþã, când i-am
povestit mamei ce am visat, a zis: Nu mai
chinuiþi copilul, daþi-i sã mãnânce de dulce!, dar
nu a uitat sã se roage la Dumnezeu sã mã ierte,
cãci încãlcasem obiceiul.
Cel mai frumos era atunci când se apropia
miezul nopþii, când începeam sã împãrþim darurile

primite. Numãram covrigii, nucile ºi merele, iar
totul în jur plutea într-o bucurie de nedescris.
IZ: Spuneþi-ne, vã rugãm, istoria înfiinþãrii
Fundaþiei pentru sprijinirea tinerilor
supradotaþi Henry Coandã din Bucureºti!
IC: Fundaþia s-a nãscut în anul 1993. Pe
atunci eram vice-primar general al
Bucureºtiului. La majoritatea manifestãrilor
din þarã ºi din strãinãtate mi se arãtau în mod
deosebit imagini, fotografii ºi filme cu
handicapaþi ºi vagabonzi din România. Pãrea
o generaþie de copii abandonatã. M-am
revoltat. Împreunã cu Mihai Golu, ministrul
învãþãmântului din vremea aceea, am hotãrât
sã înfiinþãm o fundaþie ca sã arãtãm ca în
România sunt dominanþi copiii buni, deºtepþi
ºi inteligenþi.
În prezent 32 de olimpici fac parte din
aceastã Fundaþie. Ei au arãtat lumii
adevãrata faþã a României. Numãrul
membrilor depãºeºte 1.100 de copii,
majoritatea medaliaþi, cu diplome ºi cu
realizãri notabile.

Andreea Marin: Crãciunul este prilejul de a redeveni
copil, iau acordeonul ºi plec împreunã cu prietenii 
Se apropie Sãrbãtorile... Cum simþi atmosfera Crãciunului?
Crãciunul acesta are mireasmã de dragoste, gust de nuci ºi cozonac,
chip de copil ºi cãldura familiei.
Ce reprezintã pentru tine Naºterea Domnului?
Un timp al regãsirii de sine.
Crezi în existenta lui Moº Crãciun?
Copilul din mine crede în el.
Te-aº ruga sã îmi relatezi o întâmplare veselã din copilãrie
legatã de Crãciun.

IZ: Ce pãrere aveþi despre Universitatea Spiru
Haret ºi ce le doriþi studenþilor ºi profesorilor acestei
instituþii de învãþãmânt?
IC: Universitatea Spiru Haret poartã numele
uneia dintre cele mai mari personalitãþi din
domeniul ºtiinþei ºi învãþãmântului. Spiru Haret
este un nume cu rezonanþã pe care Universitatea
dumneavoastrã îl cinsteºte ºi îl preamãreºte.
Spiru Haret a fost primul român care ºi-a luat
doctoratul în filosofie-matematicã la Paris.
Fundaþia noastrã, împreunã cu Societatea
pentru Culturã a Poporului Român, a lansat
un concurs cu premii pentru anul 2006, care
are ca obiectiv viaþa ºi opera lui Spiru Haret.
Se vor organiza manifestãri comemorative ºi
sperãm sã facem acest lucru ºi cu sprijinul
Universitãþii.
Urez studenþilor ºi profesorilor de la aceastã
mare Universitate naþionalã un an plin de
satisfacþii, de bucurii, de împliniri, le urez numai
bine ºi sper sã putem realiza ceea ce
ne-am propus spre bucuria ºi mândria tinerilor
studenþi.La mulþi ani!

Iulia ZECA

O poezie de Crãciun
a lui Mihai Eminescu

Crãciunul este prilejul de a redeveni copil, iau acordeonul cu mine
ºi plec împreunã cu prietenii din uºã în uºã la cei dragi sã le cântãm de
drag ºi bucurie.
Care este cel mai frumos dar pe care l-ai primit sau ai vrea sã
îl primeºti de Crãciun?
Liniºte ºi dragoste.
În încheiere, un gând pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret.
Sã vã fie casa, casã ºi sufletul împodobit de sãrbãtoare!
Sãrbãtori fericite!
(C.T.)

1933 - Universul

În 1933, ziarul Universul publica în ediþia de Crãciun singurul
colind scris de Eminescu. Articolul menþiona cã, în caietul pe care a fost
scris originalul, erau notate încã trei strofe neterminate, însã, de poet.
Printre zecile de caete ale lui Eminescu - dãruite Academiei
Române de Titu Maiorescu, în 1902 - se gãseºte unul de 343 de file,
înregistrat în Sala manuscriselor sub numãrul 2276.
Fila 203 a acestui caet cuprinde o poezie de Crãciun care avea sã
aibã 7 strofe cu rime încruciºate. Din ultimele trei strofe însã, Eminescu
na aºternut întregi decât versurile cu soþ (al doilea ºi al patrulea):

În leagãn lîmpãture
...ªi magii-alãture
Din naltul tãriilor...
...ªa Sîntãmãriilor
Rãdice coroanele...
...Sarate icoanele
Cele dintâi patru strofe le putem considera aproape definitive. Iatã-le:

Colinde, colinde
E vremea colindelor
Cãci gheaþa sentinde
Asemeni oglinzilor.
ªi tremurã brazii
Miºcând rãmurelele
cãci noaptea de azi-i
Când scântee stelele
Se bucur copii.
Copiii ºi fetele
De dragul Mariei
Îºi peptenã pletele...
De dragul Mãriii
ªa Mântuitorului
Luceºte pe ceruri
O stea cãlãtorului.

Carmen Ionescu: Pentru mine, Naºterea Domnului
înseamnã viaþã, pentru noi toþi, dragoste
Interviu cu doamna Carmen Ionescu, actriþã la Teatrul Naþional IL Caragiale

- Doamna Carmen Ionescu, ce reprezintã pentru dumneavoastrã
naºterea Domnului nostru Iisus Hristos?
CI: Pentru mine, naºterea Domnului Iisus înseamnã viaþa. Pentru
noi toþi, dragoste, bucurie, încercarea de a fi mai buni cu oamenii ºi cu
noi înºine, amintirea copilãriei, curãþenie, puritate, bucurie de viaþã,
sãrbãtoare, pomul care se împodobeºte, mirosul cozonacului, o nespusã
bucurie. E o perioadã de fascinaþie sãrbãtoarea Crãciunului.
- În perioada sãrbãtorilor de iarnã aþi simþit spiritul oamenilor mai
cald sau este o expresie des folositã aceea: sã fii mai bun de sãrbãtori?
CI: Sunt mai buni de sãrbãtori. Se spune, cã, în aceste zile deosebite,
ar trebui sã ne iertãm semenii ºi sã fim darnici, sã uitãm nimicnicia, ura,
invidia care se gãsesc în spiritul nostru. Mã bucur cã în aceste zile
oamenii uitã de agitaþie ºi oferã cadouri E fascinant!

Moº Crãciun în legendele olandeze
Deºi numele de Sinterklaas este asemãnãtor
cu cel de Santa Claus - sau Moº Crãciun - cel
puþin pentru olandezi cei doi moºi n-au nimic în
comun. Santa Claus vine de la Polul Nord chiar
înainte de Crãciun, ºi nu are nici o legãturã cu
Spania sau vechile legende ale lui Sinterklaas.
Ziua de cinci decembrie este una specialã
pentru olandezi. În aceastã zi ei sãrbãtoresc
Sinterklaas. Deºi evenimentul este comparabil cu
Moº Nicolaie, olandezii spun cã sãrbãtoarea lor
este unicã în lume. Conform legendei, în secolul
IV, episcopul cu acelaºi nume le oferea copiilor
sãraci daruri. Aici îºi are originea tradiþia olandezã
de a oferi ºi primi cadouri în aceastã zi, fãrã sã se
ºtie, însã cine ce primeºte de la cine.
Sinterklaas soseºte în Olanda cu trei sãptãmâni
înainte - adicã pe 14 noiembrie, venind din Spania
cu vaporul sãu cu aburi, încãrcat cu daruri.
Personajul este îmbrãcat într-o manta roºie, are o
barbã albã, lungã ºi stã cãlare pe un cal alb.
Sinterklaas, sau prescurtat Sint, este însoþit
tot timpul de zeci de negri voioºi ºi colorat
îmbrãcaþi. Aceºtia sunt un fel de asistenþi
personali ºi se numesc Zwarte Piet - în
traducere, Piet cel Negru. Ei l-au ajutat pe Sint
la alegerea ºi împachetarea cadourilor un an

rezultat, în noaptea de douãzeci ºi patru
spre douãzeci ºi cinci decembrie, aduce
tuturor, sub bradul frumos împodobit,
cadourile aºteptate.
Dar mami ºi tati mai sunt copii? ªi cum
a venit Moºul sã vadã tot? De ce este
Moºul Moº? De ce doamna educatoare îl
strigã pe Moº Crãciun Cristi? Sunt
întrebãri aproximativ existenþiale la vârsta
a cãrei înþelepciune ºi iubire este JOCUL.
Problema identitãþii lui Moº Crãciun
dãinuie undeva, în forul interior al fiecãruia,
astfel încât pe Moº Crãciun, trebuie, sã-l
cautãm în sufletul nostru!

Interviu cu domnul Iulian Creþu - preºedintele Fundaþiei pentru
sprijinirea tinerilor supradotaþi Henry Coandã

somonul la cuptor
garnisit cu cartofi ºi
morcovi, ºuncã de
Crãciun ºi multe alte
bunãtãþi. Tot printre
tradiþiile specifice
sãrbãtorilor de iarnã se
numãrã ºi colindele de Antero Inkari (dreapta): Crãciunul este ºi perioada aducerilor aminte
Crãciun ce pot fi auzite
fost cuminþi anul acesta, copii? , iar rãspunsul
în biserici. Noi, finlandezii, mai avem un obicei:
este, bineînþeles, mereu acelaºi: Da, am fost!
înainte de Crãciun, ne ducem la mormintele celor
Dupã cum bine ºtiþi, Moº Crãciun locuieºte
dragi ºi aprindem lumânãri, iar acest lucru
în Laponia, Finlanda, mai precis la
creeazã o atmosferã cu totul aparte. Aºadar,
Korvatunturi, unde se aflã ºi ,,biroul lui. Moº
Crãciunul este ºi perioada aducerilor aminte.
Crãciun parcurge distanþe foarte mari, pentru a
ajunge în alte oraºe din Finlanda, dar ºi în
IP: Cu toþii ºtim cã Moº Crãciun vine din
celelalte þãri ºi oraºe ale lumii, printre care se
Laponia, Finlanda, pentru a ne aduce cadouri
numãrã ºi România, cu a sa capitalã, Bucureºti.
în fiecare an. Aº dori sã ne spuneþi, ce
Aºadar, din cauzã cã trebuie sã ajungã în foarte
sentimente vã trezeºte acest eveniment atât de
multe locuri într-o singurã noapte, Moº Crãciun
special?
nu poate rãmâne prea mult timp în fiecare casã.
A.I.: Într-adevãr, sosirea lui Moº Crãciun
El împarte cadourile, timp în care copiii cântã
este apogeul acestei sãrbãtori: în Ajun, Moº
câteva colinde, apoi Moº Crãciun pleacã din
Crãciun bate la uºile caselor noastre, purtând
nou la drum.
pe buze aceeaºi întrebare, dintotdeauna: Aþi

Adevãrata poveste
a lui Moº Crãciun

Aº putea sã mai fiu o clipã copil?

Spaþiu deschis tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret

Crãciunul este momentul când Lumina
câºtigã bãtãlia cu Întunericul
Reporter: Ilinca Petre - Domnule consul
Antero Inkari, ce semnificaþie au sãrbãtorile
de iarnã pentru finlandezi ?
Consulul Finlandei, Domnul Antero Inkari
(A.I.): Crãciunul are o mare însemnãtate pentru
finlandezi. Dupã zilele lungi, întunecate ºi,
adesea, ploioase, de toamnã, Crãciunul este un
eveniment cu totul special: Lumina câºtigã
bãtãlia cu Întunericul ºi acest moment trebuie
sãrbãtorit!
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întreg în Spania. Odatã sosiþi în Olanda, negrii se
vor rãspândi ºi vor fi prezenþi la tot pasul cântând,
dansând ºi împãrþind dulciuri copiilor: în magazine,
pe stradã, în locurile publice.
Din momentul în care Sinterklaas a sosit ºi pânã în
ziua sãrbãtorii, copiii îºi pun pantofii la gura sobei,
umplându-i adesea cu morcovi, apã ºi paie pentru calul
lui Sint, care cãlãtoreºte noaptea din casã în casã peste
acoperiºuri, împreunã cu Zwarte Piet. Cei doi intrã pe
coº ºi pun în schimbul paielor cadouri, pe care copiii
cuminþi le gãsesc dimineaþa. O explicaþie pentru culoarea
lui Zwarte Piet este faptul cã, intrând de prea multe ori
pe coº, se murdãreºte de fum ºi nu se mai spalã.
Sinterklaas este prin excelenþã o sãrbãtoare de
familie, care cere organizare. Fiecare participant la
eveniment trage aºa zis-ul loz, cu numele persoanei
cãreia trebuie sã-i facã un cadou. Cadoul nu e însã
totul. El trebuie însoþit de o surprizã - de cele mai
multe ori o glumã sau ceva hazliu - ºi un poem,
scris special pentru persoana respectivã. În seara
de Sinterklaas, copii, pãrinþi ºi bunici, prieteni ºi
vecini se adunã laolaltã, toate cadourile sunt puse
într-un sac ºi împãrþite, fãrã sã se ºtie de la cine
vine pachetul, poemul ºi surpriza, iar fiecare poem
este citit cu glas tare.

George DIACONU

- În zilele noastre credeþi cã se mai pãstreazã farmecul mitului lui
Moº Crãciun?
CI: Da, se mai pãstreazã. Obiceiurile ºi frumuseþile se gãsesc ºi la
noi, nu s-au destrãmat.
- Vã rugãm sã transmiteþi un gând studenþilor Universitãþii Spiru
Haret cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã.
CI: Le urez sãnãtate, sã fie buni, sã iubeascã, sã creadã în ce-ºi doresc
cu adevãrat, sã-ºi doreascã cu tot sufletul sã se realizeze ºi sã lupte cât le
stã în putinþã pentru binele acestei þãri, nu sã se mintã pe ei înºiºi, sã
creadã în Dumnezeu, ºi sã fie performanþi în meseria pe care o vor alege
ºi sã nu dezamãgeascã. Sãrbãtori fericite tuturor!

Aceste patru strofe au ºi apãrut, sub titlul Colinde, colinde, în
ediþia postumelor din 1902, cu o prefaþã de Nerva Hodoº.
La filele 18 ºi 19 ale aceluiaºi manuscris, maestrul mai încercase unele
invocaþiuni religioase în ritmul ºi aproapen acelaºi fel de rime ca cele citate
mai sus. De pildã: O, sfânta Marie, Regina Tãriilor ºi scutul soliilor!

Mirabela ZLATAN

Barbu LÃZÃREANU

Datini ºi obiceiuri de Anul Nou
 Se recomandã ca primul om care intrã în
casã în prima zi a noului an sã fie bãrbat.
 Unele familii conservatoare practicã
obiceiul de a pune, în dimineaþa Anului Nou,
bani din metal, în apa cu care se spalã pe mâini.
Se spune cã, procedând astfel, oamenii vor avea
bani în tot cursul anului.
 Obiceiul lãmpii aprinse este conservat cu grijã
de cãtre oamenii din mediul rural. Conform acestui
obicei, anul ce vine va fi productiv ºi luminos dacã
oamenii lasã cel puþin o lampã aprinsã pânã la ziuã.
 De asemenea, existã o tradiþie cu ajutorul
cãreia, oamenii pot sã afle cum va fi vremea în anul
nou. Ea se numeºte calendarul de ceapã: se taie
douã cepe mari în douã jumãtãþi. Dupã aceea, din
fiecare jumãtate de ceapã se scot trei felii, dupã
care toate se aºazã pe masã. În fiecare felie se pune
câte o linguriþã de sare, numerotându-se de la unu la
douãsprezece. În dimineaþa Anului Nou, oamenii
observã în care felie s-a umezit sarea ºi în care a
rãmas uscatã. Se considerã cã aºa vor fi lunile noului
an, ploioase sau uscate, precum sarea din cele
douãsprezece felii de ceapã.
Imagine de la Muzeul Satului

Natalia BUROVIC

Crãciunul de altãdatã
Ce a rãmas oare din modul în care se
sãrbãtorea Crãciunul pe parcursul secolului al XXlea? Ce s-a pierdut sau ce s-a adãugat?
Rãsfoind Universul, din decembrie 1914,
putem observa rolul pe care îl joacã evenimentele
istorice în descrierea sentimentelor care îi marcau
pe ziariºti.
Astfel, în articolul Naºterea Domnului aflãm
cã este o deosebire între felul în care ne-a gãsit
Crãciunul anul trecut ºi cum ne gãseºte anul acesta.
Nu ne închipuiam cã va fi ultima sãrbãtoare ce ne
gãseºte strânºi în jurul regelui Carol.
Pe aceeaºi paginã regãsim numeroase articole,
care, au ca subiect principal Crãciunul. Ele sunt
marcate de situaþia statelor angrenate în Marele
Rãzboi. Unul dintre titlurile elocvente în acest
sens poate fi considerat ºi Crãciunul rãzboiului.
Douã decenii mai târziu, într-un alt ziar central,
Adevãrul, întâlnim articole semnate de marii
scriitori ai vremii, precum Mihail Sadoveanu sau
Demostene Botez.

Iatã doar un pasaj din articolul lui Mihail
Sadoveanu, Fericita Naºtere: Acel ce serbeazã
Crãciunul adevãrat ºi nu-l considerã un prilej de
mâncat ºi bãut împreunã cu familia, trebuie sã-ºi
însuºeascã deviza <<Iubeºte pe aproapele tãu ca pe
tine însuþi!>>. Tot la rubrica destinatã Crãciunului
regãsim ceva, poate surprinzãtor, Chestia zilei,
 care, în numãrul din 25 decembrie 1937, face
referire la alegerile politice: De ce nu mi-ai adus
nimic anul acesta? Þi-am adus urne ºi mandate.
Revenind la Universul, de aceastã datã
articolele din luna decembrie ale anului 1950,
relevã o schimbare majorã: trecerea României la
regimul comunist. Iatã câteva pasaje din mesajul
transmis de cãtre P.S. Andrei, Episcop de Arad:
Iisus Hristos a venit în lume sã sãlãºluiascã pacea.
Tot clerul ºi credincioºii noºtri sã se simtã
îndrumaþi în ducerea la bun sfârºit a primului
nostru plan cincinal.

Silvia RÃDUÞ

Paginã coordonatã de:

- Conf.univ.dr. Lucian CHIªU, lect.univ.drd. Gheorghe COJOCARIU, lect.univ.dr.
Graþiela POPESCU, lect.univ.drd. Andrei PÃUNESCU, lect.univ. Mihai CERNAT,
lect.univ. Marin STOIAN, asist.univ. Ruxandra COMAN

26 decembrie 2005
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Crãciunul ºi Anul Nou
la tvRM

Din bãtrâni se povesteºte /Cã-n toþi anii, negreºit/ Moº
Crãciun pribeag soseºte/ Niciodatã n-a lipsit.
ªi dacã e aºa, cum spune colindul, Moºul nu putea lipsi nici anul
acesta, mai ales din programul unei televiziuni care crede cu tãrie în
adevãrul cã un viitor prosper ºi durabil nu se poate clãdi decât pe
temelia solidã ºi fertilã a tradiþiei, cã identitatea spiritual-culturalã
ºi chiar fiinþa naþionalã a poporului român într-o lume globalizatã
nu se poate pãstra fãrã cultivarea a ceea ce am moºtenit bun ºi frumos
din moºi  strãmoºi.
De fapt, tvRM s-a pregãtit pentru acest sfârºit de an aºa cum
n-a mai fãcut-o pânã acum; vrem sã oferim telespectatorilor noºtri,
nu numai emisiuni festive , ca în alþi ani,ci douã programe speciale,
programe  maraton, atât în seara ºi noaptea Ajunului, cât ºi în
noaptea Anului Nou. Ambele au fost gândite într-o viziune unitarã,
dar ºi cu o necesarã diversitate în interiorul fiecãruia, în aºa fel încât

sã trezeascã ºi sã menþinã interesul publicului de la început pânã la sfârºit,
impresia generalã fiind  totuºi  aceea de a fi vizionat un spectacol
gândit ca un întreg. Sã le luãm pe rând, pentru a-i face pe cititori spectatori sã ºtie la ce sã se aºtepte.
Crãciunul va fi întâmpinat cu un program de peste cinci ore, a
cãrui difuzare începe la ora 21, în 24 decembrie  seara Ajunului,
program conceput ca o telepoveste (nu vã speriaþi! Nu vã vom oferi
o telenovelã, cu care posturile comerciale îºi bombardeazã spectatorii):
POVESTEA CRÃCIUNULUI LA ROMÂNI. Trei amfitrioni, în
frunte cu binecunoscutul ºi îndrãgitul actor Constantin Codrescu
(profesor la Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret), vor
depãna aceastã poveste ce vine din vremuri ancestrale. Naratorii 
gazde vor lega, prin spusele lor, momentele acestui excurs, ale cãrui
etape vor fi (fãrã o citare exhaustivã): originea colindelor ºi obiceiurilor
precreºtine, Crãciunul credinþelor în care importante feþe bisericeºti
vor sublinia semnificaþia marii sãrbãtori a Naºterii Domnului pentru
creºtinãtate, apoi Crãciunul tradiþiilor culinare  cu fabuloasa bogãþie
de obiceiuri, reþete ºi preparate ce fac deliciul gurmanzilor .. Vom
mai poposi în zona poeziei, oferindu-vã versuri închinate sãrbãtorii
sfinte de mari poeþi ai literaturii române, în interpretarea studenþilor

Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret. Vom asculta, apoi,
studenþi de la Facultatea de Muzicã interpretând cântece clasice
inspirate de marea sãrbãtoare a creºtinãtãþii.
Folclorul din toate zonele þãrii va fi bine reprezentat; câþiva dintre
cei mai îndrãgiþi cântãreþi de muzicã popularã vor fi alãturi de
dumneavoastrã, cu melodii care i-au impus în topul preferinþelor
publicului. ªi pentru cã  aºa cum spune undeva amfitrionul serii 
Crãciunul este sãrbãtoarea tuturor vârstelor, sacul cu daruri se deschide,
generos , pentru tineri, oferindu-le muzicã uºoarã, pe gustul lor, cu
ritmurile lor.
Alte momente ale programului ne vor purta pe glob, pentru a vedea
cum se sãrbãtoreºte Crãciunul pe toate meridianele ºi paralelele lumii.
Noaptea Revelionului a fost conceputã ca o reprezentativã paradã
a vedetelor Universitãþii Spiru Haret. Dar cine sunt vedetele noastre?
Nimeni altcineva decât studenþi, absolvenþi ºi masteranzi ai Universitãþii
Spiru Haret de la facultãþile cu profil artistic, de la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport, tinerii care au cucerit premii, diplome, distincþii la
competiþii artistice de nivel naþional, aºi ai arenelor sportive, nume deja
consacrate încã de pe bãncile ºcolii  cei care au dus, în þarã ºi peste
hotare, numele ºi renumele Universitãþii noastre.

Vor fi, ºi aici, ca ºi în programul de Crãciun  obiceiuri, colinde,
o adevãratã paradã a pluguºorului din Bucovina (pentru cã, veþi vedea,
vedetele noastre au invitaþi de pe întreg teritoriul þãrii), multã muzicã
uºoarã, multã muzicã popularã, momente vesele, teatru scurt cu tentã
umoristicã  satiricã, aproape toate susþinute de studenþi ai facultãþilor
de teatru ºi muzicã, dar ºi de actori cunoscuþi ºi îndrãgiþi care iatã,
demonstreazã, prin prezenþa lor, cã se simt bine printre gazdele ºi
starurile programului  studenþi ai Universitãþii Spiru Haret.
Am numit în aceste puþine rânduri, numai câteva elemente din
bogata ofertã a douã programe de 5 ºi respectiv 6 ore, difuzate de
Crãciun ºi Anul Nou. ªi pentru cã nu ne-am propus un sumar, ºi nici
mãcar o spicuire a punctelor forte, sã încheiem cu speranþa cã
eforturile redactorilor, realizatorilor ºi invitaþilor tvRM, se vor fi
dovedit rodnice, pe gustul dumneavoastrã. Urmãriþi-ne, deci! Toþi
cei care au trudit la realizarea celor douã programe sãrbãtoreºti, vã
dorim ºi vã urãm
LA MULÞI ANI!

Ion BUCHERU

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
SÂMBÃTÃ
24 decembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã. Realizatori Robert Tache ºi Simona ªerban (r)
7:30 Concert de dimineaþã: Colinde. Emisiune de Dumitru Cucu
8:30 Film documentar: Crãciunul pe mapamond
9:00 Spre Bethleem treceau pãstori - Program de colinde.
Emisiune de Sorin Bejan
9:30 Best of Telematinal fãrã egal  Selecþiuni din cele mai
reuºite momente ale emisiunii Telematinal fãrã egal.
Realizator Oana Nicolae
10:00 La porþile dorului: În Ajun de Crãciun la Moldoviþa.
Emisiune de Gina ªtefan
12:00 Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Caleidoscop. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
14:00 Arta documentarului: Viena 2005  Festivalul Festivalurilor
Filmului Documentar (III). Realizator Daniel Paraschiv
15:00 Zig  Zag  magazin de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
17:30 Performeri în arenã  ediþie specialã de Crãciun.
Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Seara Crãciunului nost. (I) Emisiune de Daniel Paraschiv
19:30 Film artistic românesc: Steaua fãrã nume
21:00 Povestea Crãciunului la români: Ediþie specialã pentru
noaptea de Crãciun. Prezentatorii-amfitrioni ai programului:
Constantin Codrescu, Raluca Tache ºi Mara Macsim. Colind
interpretat de Corul Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret. Realizator Dumitru Cucu; Urãri ºi colinde cu
copii din comuna Vânãtori  Neamþ. Colinde cu grupul de
copii Andante. Realizator Cãtãlina Barbu. Crãciun la Teatrul
Masca. Realizator Gabriela Bãnãrescu. Crãciunul de-a
lungul secolelor  documentar. Muzicã uºoarã cu: Silvia
Dumitrescu, Benone Sinulescu, Cãtãlin Criºan, Andra, Etnic,
Gina Pop. Realizator Mugur Popovici ºi Alina Motoc.
La ceas de mare sãrbãtoare cu: Gheorghe Turda, Elena
Meriºoreanu, ªtefania Rareº, Ionela Prodan, Aneta Stan.
Realizator Ionela Prodan. Colind interpretat de Corul
Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret. Realizator
Dumitru Cucu. Crãciunul credinþei: feþe bisericeºti despre
semnificaþiile creºtine ale Crãciunului. Realizator Sorin Bejan.
Minunea Crãciunului culinar. Realizator Puiu Stoicescu.
Crãciun internaþional: Obiceiuri, cântece, tradiþii pe tot globul.
Realizator Daniel Paraschiv. Cântece ºi obiceiuri de Crãciun
ale minoritãþilor naþionale din România. Realizator Cezar Lungu
03:00 Cântã-mi lãutare! (r)
03:30 Film artistic românesc: Steaua fãrã nume (r)
05:00 Film documentar (r)

DUMINICÃ
25 decembrie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:30
9:30
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:30
23:00
23:30
00:00
01:00
04:00

Program muzical (r)
Sportul în lume (r)
Seara Crãciunului nost. (I) (r)
Film documentar: Pe urmele lui Iisus. Realizator Sorin Bejan
Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Cucu
Emisiune muzicalã pentru copii: Grupul Andante.
Realizator Cãtãlina Barbu
Transmisiune directã de la Biserica Radu Vodã: Slujba de
Crãciun, colinde, pastorala la naºterea Domnului, mesajul
de Crãciun al PFP Teoctist. Realizator Sorin Bejan
Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Missa de Crãciun  transmisiune directã de la Vatican.
Realizator Sorin Bejan
Ocolul pãmântului în treizeci de minute. Realizator Robert Tache
Ghici cine vine la Silvia? Invitaþi grupuri de copii ºi Moº Crãciun.
Realizator Silvia Dumitrescu
La porþile dorului: Colindãm la Pipirig. Emisiune de Gina ªtefan
Crãciunul la români ºi în diferite þãri europene.
Emisiune de Viorel Popescu
Sãrbãtoarea de Crãciun sub bradul înstelat cu Stela Popescu
ºi Alexandru Arºinel. Emisiune de Viorel Popescu
Datini ºi obiceiuri. Emisiune de Sorin Bejan
Cântecul ºi casa lui: Elena Meriºoreanu, Gheorghe Turda,
Elena Lefescu, Ionel Schipoancã, Aneta Stan, Pop Simion.
Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic: Amor cu fantome (S.U.A)
Medalion muzical Elena Mãrgineanu.
Emisiune de Theodora Popescu
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Ocolul pãmântului în treizeci de minute.
Realizator Robert Tache (r)
Ghici cine vine la Silvia?
Sãrbãtoarea de Crãciun sub bradul înstelat (r)
La porþile dorului (r)

LUNI
26 decembrie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
10:00
12:30
13:00
13:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Program muzical (r)
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Film documentar: Obiceiuri de Crãciun
Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
Zig  Zag. Magazin de divertisment (r)
Realizator Puiu Stoicescu
Sãrbãtoarea de Crãciun sub bradul înstelat (r)
Teleshopping
Sãrbãtoarea de Crãciun sub bradul înstelat (r)
Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
Teleshopping
Întâlnire cu folclorul: Neta Soare, Constantin Mãgureanu,
Rozica Petra, Nineta Popa, Paulina Irimia.
Emisiune de Theodora Popescu
Dacã doriþi sã revedeþi  Crãciunul la români:
Mari actori, mari vedete. Poveste de Crãciun cu Constantin
Codrescu. Muzicã uºoarã cu: Silvia Dumitrescu, Benone
Sinulescu, Cãtãlin Criºan, Andra, Etnic, Gina Pop.
Realizator Mugur Popovici ºi Alina Motoc. Muzicã

21:30
23:30
00:30
01:00
01:30
03:00
05:00

popularã cu: Gheorghe Turda, Elena Meriºoreanu,
ªtefania Rareº, Ionela Prodan, Aneta Stan. Realizator Ionela
Prodan. Corul Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret. Realizator Dumitru Cucu. Crãciunul credinþei:
feþe bisericeºti despre semnificaþiile creºtine ale Crãciunului.
Realizator Sorin Bejan. Colinde cu grupul Facultãþii de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret ºi grupul de copii Andante.
Realizator Adelina Grancea ºi Cãtãlina Barbu. Minunea
Crãciunului culinar. Realizator Puiu Stoicescu. Crãciun
internaþional: Obiceiuri, cântece, tradiþii pe tot globul.
Realizator Daniel Paraschiv. Cântece ºi obiceiuri de Crãciun
ale minoritãþilor naþionale din România. Realizator
Cezar Lungu.
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
Religia începutului de mileniu. Emisiune de Carmen Fulger
Mioriþa (r)
Film documentar (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Viaþa ca un spectacol (r)
Religia începutului de mileniu (r)

MARÞI
27 decembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 Film documentar: Crãciunul în jurul lumii (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:20 Virtuozi ai muzicii clasice: Bijuterii muzicale (valsuri,
polci) cu orchestra Cantabile din Râmnicu-Vâlcea,
dirijor Joseph (Coreea de Sud). Emisiune de Mihai Darie
14:45 Vreau o casã! Emisiune de Alexandru Ganci
ºi Adelina Grancea
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este: Beijing
16:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep. VIII
16:30 Teleshopping
17:00 Întâlnire cu folclorul: Aurelia Colibã, Virginica Neagu,
Viorica Mira, Ctin Pârvu, Nicoleta Stan.
Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Cabinet juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30 Muzicã popularã  Sfântul ªtefan. Emisiune de Ionela Prodan
19:15 Liceenii în recital. 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 Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30 România ºi geopolitica.
Emisiune de conf. univ. dr. Mihai Milca
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Cabinet juridic (r)
05:00 România ºi geopolitica (r)

MIERCURI
28 decembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:20 Eva  Talk show cu ºi despre femei. Emisiune de Adelina
Grancea ºi Alexandru Ganci
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este. Patrimoniul cultural
al umanitãþii: Caceres (I)
16:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep. IX
16:30 Teleshopping
17:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30 Film documentar: Istoria aviaþiei ep. XII
18:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
18:30 Film documentar: Sankt Petersburg
19:15 Mereu în top: Paulina Popoiu  directorul Muzeului Satului.
Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
21:00 Frontal. Comentarii ale evenimentelor la zi.
Realizator Ion Marin
22:00 Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30 Gazonul fierbinte: Între Cupa UEFA ºi Campionatul Intern
de Fotbal. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Mereu în top (r)
05:00 Deschide cartea! (r)

JOI
29 decembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:20 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 - Corsica (II)
16:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep. X
16:30 Teleshopping
17:00 Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi adaptare Diana Popescu

17:30 Amintiri de la filmare: regizorul Gheorghe Naghi (II).
Emisiune de Ion Bucheru
18:00 Poveste de la arlechin: cu spectacolul Un tramvai
numit dorinþã; regia Gavril Pinte ºi Mãscãriciul;
regia Horaþiu Mãlãele. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:30 Film documentar: Peterhof
19:15 Antologie  balurile bobocilor ale Universitãþii
Spiru Haret  cele mai bune momente.
Emisiune de Bianca Vãcariu
20:10 Cãlãtorie în jurul lumii - Globespin.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
21:00 Muzicã uºoarã. Emisiune de Cezar Lungu.
22:00 Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30 Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai
Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Poveste de la arlechin (r)
05:00 Antologie  balurile bobocilor ale Universitãþii
Spiru Haret (r)

VINERI
30 decembrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
12:00 Mereu în top. Emisiune de Violeta Screciu (r)
13:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
14:00 Teleshopping
14:20 7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive interne.
Emisiune de Cristina Matei
14:45 Calendar cultural  luna ianuarie. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
15:30 Istorie recentã. Emisiune de Corneliu Toader (r)
16:30 Teleshopping
17:00 Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
17:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:30 Film documentar: Peru pe urmele regilor
19:15 Viaþã de student: Balul bobocilor Facultãþii de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene de la Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 Medalion muzical. Realizator Dumitru Cucu
20:30 Film artistic românesc: Adela
22:00 Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Calendar cultural  luna ianuarie (r)
05:00 Viaþã de student (r)

SÂMBÃTÃ
31 decembrie 2005

naþionalã

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

DUMINICÃ
1 ianuarie 2006
6:00
6:30
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:30
14:00
15:00
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:30
23:00
23:30
02:00
03:00
03:30
05:00

Program muzical (r)
Sportul în lume (r)
Film documentar: Daruri pentru lãcaºul cavalerilor sacri
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Film documentar: Istoria aviaþiei ep. II
Mugurel de cântec românesc. Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Cucu
Antologie  balurile bobocilor 2005.
Emisiune de Bianca Vãcariu
Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Întâlnire cu folclorul: Maria Dragomiroiu, Constantin
Pârvu, Nineta Popa. Emisiune de Theodora Popescu
Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia Dumitrescu
La porþile dorului: La Crama Neamului.
Emisiune de Gina ªtefan
Retrospectivã sportivã. Realizator Mugur Popovici
Café concert. Emisiune de Sorin Petre
Film documentar: Spectacol pe vârful Alpilor.
Realizator Daniel Paraschiv
Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic românesc: Mama
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Film documentar (r)
La porþile dorului: La Crama Neamului (r)
Film artistic (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Generaþii de succes (r)
Antologie  balurile bobocilor 2005 (r)

LUNI
2 ianuarie 2006
6:00
6:30
7:00
7:30
10:00

6:00 Program muzical (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã (r)
7:30 Concert de dimineaþã. Emisiune de Dumitru Cucu
8:30 Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Cucu
9:30 Best of Telematinal fãrã egal - Selecþiuni din cele mai
reuºite momente ale emisiunii Telematinal fãrã egal.
Realizator Oana Nicolae
10:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
12:00 Caleidoscop. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
13:00 Cultura minoritãþilor: Cântece ºi dansuri din Festivalul
minoritãþilor din România. Emisiune de Nicolae Mareº
14:00 Arta documentarului: Ediþie retrospectivã a anului 2005.
Realizator Daniel Paraschiv
15:00 Zig  Zag  magazin de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
17:30 Performeri în arenã: Foºti olimpici  azi antrenori.
Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Film documentar: Beijing
19:00 Medalion muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Film artistic: Suflete regãsite (S.U.A)
21:00 Program de revelion: Parada vedetelor Universitãþii
Spiru Haret. Urãrile noastre. Realizator Corneliu Toader.
Salutul Preºedintelui Fundaþiei România de Mâine
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea. Pluguºorul din
Bucovina. Colindãtori: grupul cu cei 12 studenþi ai
Facultãþii de Muzicã a USH. Realizator Adelina Grancea.
Obiceiuri de iarnã: la Muzeul Satului ºi Muzeul
Þãranului Român. Realizator Alina Motoc. Constelaþia
performerilor sportivi ai Universitãþii Spiru Haret:
Cei mai cunoscuþi sportivi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport salutã publicul. Saluturi de la profesori
ºi personalitãþi. Muzicã uºoarã cu studenþii Universitãþii
Spiru Haret. Realizator Bianca Vãcariu. Moment vesel
cu Nae Lãzãrescu ºi Vasile Muraru. Realizator Mugur
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Popovici. Vedetele Universitãþii Spiru Haret în concert
de muzicã popularã: Maria Dragomiroiu, Matilda Pascal
Cojocãriþa, Aneta Stan, Ionela Prodan, Daniela Condurache,
Ilie Roºu, Ioana Cornea, Veta Biriº, Floarea Calotã,
Steliana Sima. Realizatori Dumitru Cucu ºi Cezar Lungu.
Scenetã umoristicã pe text de Teodor Mazilu interpretatã
de studenþii Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret.
Realizator Roxana Ionescu. Muzicã cultã interpretatã
de studenþi  performeri ai Facultãþii de Muzicã a USH.
Sorcova din Bucovina. Rãvaºe ilustrate cu caricaturi.
Realizator Dumitru Cucu. Muzicã de petrecere.
Realizator Ionela Prodan
03:00 Cântã-mi lãutare. Emisiune de Sorin Petre
03:30 Zig  Zag  magazin de divertisment (r)
05:30 Film documentar (r)

11:00
13:00
15:00
15:30

21:30
23:30
02:30
03:00
03:30
05:00

Program muzical (r)
7 x sport (r)
Film documentar : Beijing (r)
Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
Opera pentru copii: Coana Chiriþa.
Realizator Ciprian Vasilescu
La porþile dorului. Emisiune de Gina ªtefan (r)
Lansare CD  Jolt Kerestely. Realizator Adelina Grancea
Film documentar: Spectacol pe vârful Alpilor (r)
Dacã doriþi sã revedeþi - Program de revelion: Parada
vedetelor Universitãþii Spiru Haret. Urãrile noastre.
Realizator Corneliu Toader. Salutul Preºedintelui Fundaþiei
România de Mâine, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea.
Pluguºorul din Bucovina. Colindãtori: grupul cu cei
12 studenþi ai Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret. Realizator Adelina Grancea. Obiceiuri
de iarnã: la Muzeul Satului ºi Muzeul Þãranului Român.
Realizator Alina Motoc. Constelaþia performerilor
sportivi ai Universitãþii Spiru Haret: Cei mai cunoscuþi
sportivi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport salutã
publicul. Saluturi de la profesori ºi personalitãþi.
Muzicã uºoarã cu studenþii Universitãþii Spiru Haret.
Realizator Bianca Vãcariu. Moment vesel cu Nae
Lãzãrescu ºi Vasile Muraru. Realizator Mugur Popovici.
Vedetele USH în concert de muzicã popularã: Maria
Dragomiroiu, Matilda Pascal Cojocãriþa, Aneta Stan,
Ionela Prodan, Daniela Condurache, Ilie Roºu,
Ioana Cornea, Veta Biriº, Floarea Calotã, Steliana Sima.
Realizatori Dumitru Cucu ºi Cezar Lungu. Scenetã
umoristicã pe text de Teodor Mazilu interpretatã de
studenþii Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret.
Realizator Roxana Ionescu. Muzicã cultã interpretatã
de studenþi  performeri ai Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret. Sorcova din Bucovina. Rãvaºe ilustrate
cu caricaturi. Realizator Dumitru Cucu. Muzicã de
petrecere. Realizator Ionela Prodan
Film muzical pentru copii: Mulineta roºie.
Realizatori: Dumitru Cucu ºi Dumitru Lupu
Lansare CD  Jolt Kerestely (r)
Film artistic (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Ghici cine vine la Silvia? (r)
Opera pentru copii (r)
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CARTEA ªI COMPUTERUL
la Universitatea Spiru Haret

CARTEA UNIVERSITARÃ
la Editura Fundaþiei România de Mâine
Înfiinþatã în 1992, Editura
Fundaþiei România de Mâine s-a
impus cu o personalitate distinctã
în reþeaua editorialã, profilul sãu, în
prezent, cunoscut ºi recunoscut,
fiind preponderent didacticuniversitar.
Editura Fundaþiei România de
Mâine este acreditatã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.
Editura dispune de un bogat
repertoriu al cãrþilor tipãrite în
moderna tipografie a Fundaþiei
România de Mâine.
Astfel, producþia de carte a
Editurii a cunoscut o creºtere
continuã, îndeosebi în ultimii ani.
Dacã din 1992  data înfiinþãrii
Editurii  ºi pânã în 2001 au apãrut
circa 500 de titluri, în ultimii 4 ani
au apãrut peste 700 de titluri

într-un tiraj de circa 2 milioane
exemplare, în valoare totalã de
peste 100 miliarde lei.
Cãrþile
apãrute
rãspund
necesitãþilor de pregãtire ale
studenþilor din cele 30 de facultãþi ºi
48 de specializãri ale Universitãþii
Spiru Haret, dar ºi ale masteranzilor
cuprinºi în cele 58 programe de
masterat.
De o atenþie deosebitã se bucurã
editarea unor lucrãri de înaltã þinutã
ºtiinþificã, în paginile cãrora sunt
abordate, de cãtre cadre didactice ºi
cercetãtori din Universitatea Spiru
Haret, din institutele de cercetare ale
Fundaþiei România de Mâine,
probleme majore ale evoluþiei
României în etapa actualã, ale
economiei de piaþã ºi integrãrii
europene, statului de drept ºi

COMPUTERUL numitorul
comun
al tuturor
laboratoarelor

democraþiei,
ale
ºtiinþei,
învãþãmântului ºi culturii naþionale,
în strânsã corelaþie cu evoluþiile
lumii contemporane, ale globalizãrii
ºi relaþiilor internaþionale, ale
securitãþii ºi pãcii.
În continuã îmbogãþire ºi înnoire,
apariþiile editoriale purtând
emblema Universitãþii Spiru Haret
ºi a Fundaþiei România de Mâine
acoperã tematic, la nivelul
exigenþelor ºtiinþifice ºi didactice
contemporane, o largã diversitate de
domenii, discipline ºi specializãri.
O expresie a acestei rodnice
activitãþi o reprezintã ºi situarea
Editurii, prin numãrul anual de
apariþii ºi frecvenþa acestora (o carte
la douã zile), pe unul din primele
locuri în ansamblul editurilor
româneºti.

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

Universitatea este dotatã cu
peste 2.500 de calculatoare, cu
aparaturã ºi echipamente de ultimã
generaþie, în laboratoare ºi în
Centrele pentru învãþãmânt la
distanþã, racordate la Internet 24
ore din 24.

Ca ºi laboratorul, biblioteca este prezentã în fiecare edificiu, cartea universitarã însoþind pregãtirea studenþilor,
zi de zi, pe toatã perioada desfãºurãrii studiilor. Zeci ºi zeci de mii de volume se aflã la dispoziþia studenþilor.

Noiembrie 2005: lansãri de noi apariþii la Târgul Internaþional Gaudeamus

Carte de învãþãturã

Editura Fundaþiei România de Mâine  în competiþia
valorilor editoriale
Eveniment cultural de anvergurã naþionalã
având, prin amploare, semnificaþie ºi ecouri,
dimensiuni europene, Târgul Internaþional
Gaudeamus  Carte de învãþãturã, aflat la ediþia
a XII-a, a beneficiat, în perioada 20-27
noiembrie, de un generos spaþiu ºi o ambianþã
pe mãsurã oferite de ROMEXPO în Pavilionul
Central. Vizibil mai bogat ºi mai diversificat
decât în alþi ani, semn cã, în ciuda, frustrãrilor
de tot felul, producþia de carte este prosperã,
pe lângã clasicile titluri expuse, dicþionare, CDuri ºi pliante, hãrþi, afiºe, Gaudeamus 2005 a
oferit ºi un mai larg evantai de manifestãri 
lansãri, conferinþe, simpozioane, cluburi de
carte, debuturi, oportunitãþi de burse , toate
reprezentând elemente de complementaritate
ale expoziþiilor propriu-zise.
În acest context, prezenþa prestigioasei
Edituri a Fundaþiei România de Mâine la
Gaudeamus 2005 a dobândit, de mulþi ani,
semnificaþia unei tradiþii.
Tradiþionale au devenit ºi lansãrile de carte
universitarã, poate unul din evenimentele care
prilejuiesc primele întâlniri cu cei mai fideli
cititori  studenþii ºi profesorii lor , sondarea
opiniilor oferind momente unice de cunoaºtere
ºi promovare a valorilor editoriale. Astfel de
evenimente de referinþã le-au constituit
lansãrile desfãºurate în zilele de 25 26
noiembrie în Sala de marmurã a ROMEXPO,
care au beneficiat de o participare de excepþie
 prorectori ai Universitãþii Spiru Haret,
profesori ºi studenþi, cercetãtori ºtiinþifici,
consilieri din Ministerul Finanþelor ºi Institutul
Naþional de Statisticã ºi specialiºti în domeniile
abordate.
Remarcând faptul cã o coincidenþã fericitã
a fãcut ca în preajma sãrbãtorii naþionale a
României, 1 Decembrie, sã se lanseze, în ziua
de 27 noiembrie, cartea academicianului
ªtefan ªtefãnescu, Istoria românilor  de la
afirmarea etnicã româneascã la crearea
Daciei româneºti sub conducerea lui Mihai
Viteazul , doamna Georgeta Mitran,

directoarea Editurii Fundaþiei România de
Mâine, a subliniat una din virtuþile acesteia 
racordarea cursului istoriei noastre la ritmul de
dezvoltare a þãrilor europene înaintate, fiind
scrisã ºi structuratã din aceastã perspectivã de
mare actualitate.
O amplã prezentare a acestei originale
lucrãri academice a fost fãcutã de prof. univ.
dr. Alexandru Duþu, ºef de catedrã la
Facultatea de Istorie a Universitãþii Spiru
Haret, care a simþit nevoia ca înainte de a se
referi la cea mai recentã carte de istorie, sã
evoce câteva din reperele emblematice pentru
personalitatea remarcabilã a autorului.
Academicianul ªtefan ªtefãnescu a fãcut ºi
face parte din elita intelectualã a þãrii, fiind
membru titular al Academiei Române, membru
al Academiei Europene de Istorie de la
Bruxelles, al Comitetului Naþional al Istoricilor
din România, al Comisiei Internaþionale de
Studii Slave, în conducerea Centrului de Studii
Istorice din Milano  a relevat prof. univ. dr.
Al. Duþu. Aceastã fireascã recunoaºtere
naþionalã ºi internaþionalã este clãditã pe o
laborioasã activitate ºtiinþificã exprimatã prin
publicarea a peste 400 de titluri  volume de
documente, studii, monografii, colaborãri la
realizarea unor numeroase lucrãri de sintezã,
în þarã ºi în strãinãtate  a precizat vorbitorul.
În afara operei ºtiinþifice remarcabile ºi a miilor
de studenþi pe care i-a învãþat carte, dl. prof.
univ. dr. ªt. ªtefãnescu a îndrumat ºtiinþific 30
de doctoranzi, având o prezenþã prestigoasã la
marile colocvii ºi congrese internaþionale, unde
s-a dovedit a fi un strãlucit reprezentant al ºcolii
româneºti de istorie.
În acelaºi registru al oportunitãþii ºi
actualitãþii temelor abordate s-a înscris ºi
lucrarea Managementul proiectelor europene,
semnatã de conf. univ. dr. Elena-Daniela
ªtefãnescu, impregnatã de experienþa unui
management pe care îl practicã deja de nouã
ani la Institutul Naþional de Statisticã, cum a
mãrturisit autoarea. Un accent care a fost

subliniat ºi în cadrul prezentãrii acestei cãrþi,
în Sala de marmurã, de cãtre prof. univ. dr.
Vladimir Alexandrescu, consilier al
preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã,
care a apreciat cã Notele de curs, cum cu
modestie le-a subintitulat autoarea, reprezintã
o excelentã îmbinare a teoriei cu practica, de
fapt, fiind vorba de un veritabil ghid teoretic,
cu tentã aplicativã, ce se adreseazã nu doar
studenþilor de la Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, ci tuturor
celor care doresc sã intre într-un univers mai
puþin accesibil, sã cunoascã mecanismele
intime ale realizãrii unui management eficient
al proiectelor europene. În opinia vorbitorului,
cartea este un reper pentru ceea ce înseamnã
în
economie
statistica,
ipostaza
managementului de proiect în complexul
proces de integrare europeanã ºi are o þinutã
elevatã; este de-a dreptul frumoasã, mult mai
frumoasã decât grafia coperþii care nu
trãdeazã defel bogãþia de informaþii, de
metodologii, deschiderile cãtre experienþele
europene pe care autoarea le oferã cititorilor
cu generozitate  a conchis vorbitorul.
Propunându-ºi sã redea o imagine de
ansamblu asupra finanþelor publice, cu
fenomenele ºi tendinþele actuale, cu
intercondiþionãrile lor într-o viziune coerentã,
în dinamica lor legislativã, metodologicã,
lucrarea intitulatã simplu Finanþe publice,
semnatã de doi autori care, în decursul anilor,
au acumulat o mare experienþã, Elena  Doina
Dascãlu ºi Dan Radu Ruºanu  introduce
cititorii, cu precãdere studenþii de la facultãþile
cu profil economic, în lumea riguroasã, rece a
acestui domeniu. Apariþia acestei cãrþi chiar în
momentul când avea loc dezbaterea în
parlament a proiectului de buget pe anul 2006
motiveazã ºi mai mult necesitatea elaborãrii ei.
Pe lângã abordarea, din punct de vedere
juridic, a complexei problematici,
indispensabilã pentru buna înþelegere a
domeniului finanþelor publice, aspectele
economice ºi de gestionare ocupã un loc
important în structura lucrãrii, completând-o
în chip fericit  a apreciat cu prilejul lansãrii,
în acelaºi cadru elevat, doamna Olga
Tutoveanu, consilier în Ministerul Finanþelor.

Prof. univ. dr. Dan Radu Ruºanu a explicat
cã prezenþa sa la un asemenea eveniment
constituie o premierã, iar lucrarea reprezintã un
hibrid care încearcã sã ofere studenþilor suportul
necesar pentru aprofundarea cunoºtinþelor
dobândite la cursuri ºi seminarii. ªi este ºtiut
faptul cã, practic, fiecare lucrare are ceea ce se
numeºte nucleul dur, ale cãrui elemente se
perpetueazã, dar conþine ºi elemente de
actualitate pe care noi le-am urmãrit în
structurarea lucrãrii. ªi dacã am reuºit sã
realizãm o asemenea armonizare, atunci
studenþii vor fi acei care vor putea aprecia.
Desfãºuratã la standul Editurii Fundaþiei
România de Mâine, lansarea celor trei cãrþi ale
prof. univ. dr. arh. Vasile Marcu  Arhitectura ºi
ambientul destinate educaþiei, Reprezentãri în
Arhitecturã. Indrumar metodologic pentru
lucrãri practice ºi Arhitectura ºi designul
ambiental  a avut un caracter pregnant colocvial.
Cele trei cãrþi ale arhitectului Vasile Marcu
oglindesc preocupãrile sale de-o viaþã pentru
modernizarea arhitecturii ºi ambientului puse
în slujba educaþiei ºi acest demers temerar
reprezintã trei laborioase studii realizate în
decurs de numai trei ani  a remarcat prof. univ.
dr. arh. Sorin Vasilescu de la Institutul de
Arhitecturã Ion Mincu. Se spune cã arhitectul
este un zidar care ºtie latineºte, iar arhitectura
un joc savant de a folosi luminile ºi umbrele,
de a te elibera de stereotipiile vieþii cotidiene
ºi bucuria de a face altfel este exprimatã de
autor în aceea cã a reuºit sã realizeze nu doar
un îndrumar pentru nevoile didactice ale
studenþilor, ci ºi un superb album care ilustreazã
cu mãiestrie partea teoreticã  a conchis
vorbitorul.
Gândurile exprimate în încercarea de a
surprinde, fie chiar într-o micã mãsurã, esenþa
evantaiului problematic major al existenþei
copilului, au fost dominate de o întrebare 
deziderat: Ce lume lãsãm copiilor noºtri  a
relevat prof. univ. dr. arh. Vasile Marcu,
dezvãluind faptul cã pe parcursul elaborãrii
celor trei lucrãri au fost ºi momente de inerþie,
fiind depãºite prin impulsurile, încurajãrile
venite dinspre conducerea facultãþii.

Adela DEAC

