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Recent, Universitatea Spiru Haret a fost vizitatã de o
delegaþie a Colegiului Naþional de Apãrare din Pakistan,
condusã de generalul de brigadã Shaid Afzal, evenimentul
înscriindu-se în prodigioasa suitã a contactelor ºi cooperãrii
cu instituþii de învãþãmânt superior din þãri de pe toate
continentele.

Vizita a avut loc vineri, 31 martie 2006, la Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii � sediul central al
Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret.

Alãturi de generalul de brigadã Shaid AFZAL, în
componenþa delegaþiei s-au aflat generalii de brigadã Abid
NADEEM, Khurazami SHUJAH, Isfandiyaryar Ali Khan
PATAUDI, comandor Waqar HAIDAR, cãpitan
Mohammad AMJAD, locotent- coloneii Haroon MALIK,
Muhammad Mujahid KHAN, Iftikhar AAMIR, Jamil
MASUD, Muhammad IRSHAD, domnul Khiyar Hayat
KHAN (serviciile civile pakistaneze), colonel J.F.
IBILAIYE (R. Nigeria) ºi generalul de brigadã Bahjat AL-
JALAMDEH (Regatul Haºemit al Iordaniei).

Delegaþia a fost însoþitã de directorul Colegiului
Naþional de Apãrare din România, domnul Iulian FOTA.

La sosire, oaspeþii au fost întâmpinaþi de rectorul
universitãþii, prof. univ. dr. Aurelian BONDREA, care,
dupã ce le-a adresat un cald salut, le-a vorbit pe scurt despre
sediul central al universitãþii, Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii, monument istoric ºi de arhitecturã
construit în anul 1938. A urmat, vizionarea Expoziþiei Spiru
Haret, amenajatã în holul central al edificiului. Panourile
cu exponate care oferã o imagine cuprinzãtoare a amploarei
activitãþii ºi vieþii universitãþii, documentele din vitrinele
amenajate cu prilejul recentei aniversãri a marelui patriot
ºi ctitor al învãþãmântului modern românesc, mentor
spiritual al universitãþii, savantul Spiru Haret,  au suscitat
un viu interes din partea distinºilor oaspeþi.

În amfiteatrul studio de la parterul edificiului, pentru
delegaþia pakistanezã a fost proiectat filmul documentar
�Universitatea Spiru Haret  - o universitate pentru
secolul XXI�, realizat de Televiziunea România de
Mâine,ale cãrui imagini sugestive, însoþite de reportajul
în limba englezã, au determinat un real interes ºi aprecieri
admirative faþã de puternica ºi moderna instituþie
particularã de învãþãmânt superior, înfiinþatã în urmã cu
15 ani.

Vizionarea expoziþiei ºi a filmului documentar a oferit
oaspeþilor o imagine relevantã, convingãtoare asupra
evoluþiei, amploarei, dotãrilor, structurii, direcþiilor de
dezvoltare ºi obiectivelor care definesc Universitatea Spiru
Haret ca instituþie de învãþãmânt superior, dotatã cu o
puternicã bazã materialã, care dispune de un corp
profesoral cu înaltã pregãtire de specialitate, universitate
cu o vocaþie certã a modernitãþii în domeniul educaþiei, al
predãrii specializãrilor care fac obiectul activitãþii sale,
parte a sistemului naþional de învãþãmânt, angajatã ferm
pe calea integrãrii în cele mai noi ºi reprezentative tendinþe
ale mondializãrii în domeniul instruirii tinerei generaþii.

În continuare, în Sala Senatului Universitãþii, s-a
desfãºurat o întâlnire interesantã ºi, în acelaºi timp,
instructivã în timpul cãreia, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, s-a adresat din nou membrilor
delegaþiei, de aceastã datã rãspunzând la întrebãrile puse
de oaspeþi.

La finalul întâlnirii, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea a
oferit generalului de brigadã Shaid Afzal, medalia jubiliarã
a Universitãþii Spiru Haret.

La rândul sãu, oaspetele a oferit rectorului universitãþii
o plachetã reprezentativã a Colegiului Naþional de Apãrare
din Republica Islamicã Pakistan.

Oaspeþi de seamã la Universitatea Spiru Haret -

delegaþia

Colegiului Naþional de Apãrare

din Republica Islamicã Pakistan

Profesorul Aurelian Bondrea: Din filmul pe care l-am
vizionat împreunã aþi luat cunoºtinþã, în mod sumar, de ceea
ce reprezintã Universitatea Spiru Haret. Mie nu-mi rãmâne
decât sã adresez din nou un bun venit oaspeþilor ºi
reprezentanþilor Ministerului Apãrãrii Naþionale. Pentru noi
este o mare bucurie sã primim aceastã delegaþie importantã,
care reprezintã un sistem de învãþãmânt specific instituþiilor
militare, dar care cred cã în ceea ce priveºte conþinutul
studiilor, nu se deosebeºte prea mult de ceea ce se face în
universitãþi, în instituþiile de învãþãmânt superior.

Acum aº dori sã vã dau cuvântul dumneavoastrã, dacã
aveþi întrebãri despre ceea ce aþi putut viziona, sau vã
intereseazã în legãturã cu Universitatea Spiru Haret. Am fi
foarte bucuroºi sã rãspundem la întrebãrile dumneavoastrã.
Vã asigurãm cã vã vom sta la dispoziþie cu multã plãcere
pentru toate informaþiile pe care le solicitaþi.

Generalul Shaid Afzal: Domnule rector, domnilor ºi
doamnelor, vreau sã vã mulþumesc personal pentru cã aþi
acceptat ca delegaþia noastrã sã viziteze aceastã prestigioasã
instituþie din þara dumneavoastrã. Reprezint o delegaþie a
Colegiului Naþional de Apãrare din Pakistan, care este
compusã din 14 membri: 12 dintre ei sunt din Pakistan ºi
doi sunt din Nigeria ºi Iordania. Toþi aceºti membri ai
delegaþiei noastre urmeazã studii de masterat în Colegiul
Naþional de Apãrare din Pakistan. Ofiþerii noºtri cu grade
înalte fac parte din forþele armate ºi din forþele civile. Dupã
acest nivel de masterat obþinut la noi, la Colegiul Naþional,
vor pleca sã ia în primire funcþii importante în politicã, unde
sunt aºteptaþi.

Sunt foarte impresionat de standardul excelent al
instituþiei dumneavoastrã ºi, mai ales, de ceea ce
intenþioneazã sã facã în viitor Universitatea Spiru Haret.

În încheiere, aº vrea sã vã mulþumesc, încã odatã,
domnule rector, pentru faptul cã ne-aþi oferit posibilitatea
sã vizitãm aceastã prestigioasã instituþie ºi sper cã ne vom
întoarce cu multe lucruri importante pe care le-am învãþat
despre acest loc ºi, odatã ajunºi acasã,  le vom recomanda
autoritãþilor noastre sã trimitã studenþi la aceastã universitate.

Întrebare: Care sunt sursele de finanþare pentru investiþii
în instituþia  dumneavoastrã ºi care sunt criteriile de a fi
admis în aceastã instituþie de învãþãmânt superior?

Aurelian Bondrea: Sursele unei universitãþi nu pot sã
fie altele, în ceea ce ne priveºte, decât veniturile proprii. Nu
dispunem de nici o sursã de la Guvern. Universitatea noastrã
este o universitate particularã, care s-a înfiinþat în 1991. Dupã
cum aþi vãzut, împlinim 15 ani de activitate. Vreau sã vã
informez cã tot ceea ce aþi vãzut este realizat numai din
fondurile proprii, provenite din activitãþile desfãºurate de

Ne bizuim pe noi înºine
în tot ceea ce facem

Rãspunsurile rectorului Aurelian Bondrea la întrebãrile membrilor delegaþiei
Fundaþia România de Mâine, Universitatea Spiru Haret ºi
unele instituþii economice care deservesc aceste instituþii.
Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret
au o bazã comunã de înfiinþare ºi sunt constituite ca instituþii
potrivit legii. Spun instituþii pentru cã în cadrul Fundaþiei
sunt mai multe instituþii, principala dintre acestea fiind
Universitatea Spiru Haret. Acestea ºi toate celelalte instituþii
care s-au înfiinþat, inclusiv Televiziunea România de Mâine,
servesc aceluiaºi scop, ºi anume: dezvoltarea
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii.

La noi este un principiu mai vechi, care e în tradiþia
României: de a ne bizui pe noi înºine în tot ceea ce facem.
Asta nu înseamnã cã nu suntem bucuroºi sã cooperãm cu cât
mai multe instituþii din þarã ºi strãinãtate, cooperãri din care
sã beneficiem de avantaje reciproce.  Suntem foarte bucuroºi
când din aceste avantaje cel mai mare beneficiu îl au
învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura. De fapt, eu aº spune cã
învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura reprezintã coloana vertebralã
a întregului progres social, economic ºi de orice naturã. Dupã
cum observaþi, cel mai dezvoltat învãþãmânt este acolo unde
învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura sunt la loc de cinste. ªi
dumneavoastrã ºtiþi bine, chiar foarte bine, cã ºi în instituþiile
militare ºtiinþa, învãþãmântul ºi cultura se bazeazã pe cele
mai noi tehnologii, iar progresul acestor tehnologii este foarte
mare. Aceste tehnologii stau ºi la baza unui învãþãmânt militar
modern. De aceea, învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii îi sunt
necesare foarte mari investiþii. Noi suntem o universitate
tânãrã, ne-am permis ca, în primul rând, sã punem  accent pe
valoarea personalului didactic ºi de cercetare ºtiinþificã, cã
oricât de moderne ºi înaintate ar fi tehnologiile, ele trebuie
stãpânite ºi utilizate de oameni. Or, în aceste condiþii, am
acordat atenþie ºi investiþiilor, în mãsura în care ne-au þinut
puterile. Investiþiile pentru învãþãmânt ºi ºtiinþã niciodatã nu
sunt suficiente. ªi, sigur, asta ar trebui sã o înþeleagã, în primul
rând, politicienii ºi guvernanþii, ca, înainte de toate, sã sprijine

învãþãmântul. În statele puternice ºi învãþãmântul este avansat.
Dacã iau ca exemplu SUA, ºtiþi dumneavoastrã foarte bine,
cã cei mai mulþi laureaþi al Premiului Nobel provin din
universitãþile americane, ceea ce înseamnã cã în America se
fac mari investiþii în învãþãmânt.

Noi, la trei ani dupã înfiinþare, am primit o delegaþie �
reprezentanþi ai universitãþilor din Statele Unite, care ne-a
fãcut o mare plãcere. Nu au fost multe universitãþi vizitate,
dar universitatea noastrã, desigur, dupã ce au stat de vorbã
cu cadrele noastre didactice, cu care ne mândrim, delegaþia
ne-a fãcut invitaþia sã facem parte din Alianþa internaþionalã
a universitãþilor pentru democraþie. Am acceptat ºi suntem
membri ai acestui organism. Din aceastã Alianþã fac parte,
în prezent, 150 de universitãþi, dintre care 40 sunt din Statele
Unite. Anual, rectorii sau reprezentanþii lor se întâlnesc ºi
fac un schimb de experienþã. Concluziile, rezultatele se
publicã într-un volum. De asemenea, dupã cum aþi vãzut, ºi
pe plan european, am fost invitaþi, sau mai bine zis
universitatea noastrã a fost invitatã sã-ºi punã semnãtura pe
Magna Charta Universitatum. Vreau sã mai subliniez un
singur lucru: cã asta nu înseamnã cã noi neglijãm legãturile
ºi relaþiile noastre internaþionale cu universitãþi pe bazã de
parteneriat. Cu cât sunt mai multe, cu atât satisfacþia noastrã
este mai mare. Noi suntem obiºnuiþi ºi cu vizite ale unor
rectori, ale unor delegaþii, ale unor oameni de ºtiinþã, de
culturã din strãinãtate ºi suntem bucuroºi sã avem dialoguri
cu cât mai mulþi parteneri, ceea ce ne prinde foarte bine,
pentru cã desprindem de aici  concluzii necesare pentru
dezvoltarea învãþãmântului. Nu ne sunt indiferente
manifestãrile pe plan internaþional care vizeazã
învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura. În ultimii ani, am participat,
dupã cum aþi vãzut ºi din film, la întâlniri numite uneori
Târguri ale educaþiei. ªi educaþia îºi are afacerile ei.

Anul 15 al construirii unei universitãþi pentru secolul XXI

Anul 15 al unei evoluþii mereu ascendente

Anul 15 al slujirii neabãtute a idealului naþional de ridicare a României
                  prin educaþie, ºtiinþã ºi culturã

Universitatea  Spiru Haret 2006

Repere ale unei deveniri
Paginile 3,4 ºi 5

Expoziþia Spiru Haret
organizatã de Fundaþia România de Mâine

Universitatea Spiru Haret
la aniversarea a 155 de ani de la naºterea marelui gânditor,

om politic ºi reformator al ºcolii româneºti

Imagini din expoziþie, în pagina 8

(Continuare în pag. 2)

Expoziþia este amenajatã în holul central al
Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
din strada Ion Ghica nr. 13, colþ cu strada
Doamnei (Sectorul 3)

Expoziþia este deschisã pentru public
sâmbãta ºi duminica între orele 9-14, în
perioada 15 aprilie-15 iunie 2006. Accesul este
gratuit.
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În primul rând, Televiziunea România de Mâine, aºa se cheamã,
transmite în fiecare zi opt ore de consultaþii în sprijinul, în principal,
al studenþilor din învãþãmântul la distanþã, dar ºi al studenþilor din
învãþãmântul de zi. Audienþa pe care o au aceste consultaþii, cum le
numim noi, este din ce în ce mai mare. Studenþii s-au obiºnuit;
sigur, ei primesc acele materiale de care v-a vorbit  domnul rector
Aurelian Bondrea, dar ei vor sã-l vadã pe profesor, sã-l audã vorbind
pe profesor. Consultaþiile nu fac altceva decât sã-i punã în faþã pe
profesorii cei mai buni, cei mai dinamici de la diverse discipline,
de la diverse specialitãþi ºi le permit ca, la ei acasã, aºezaþi în fotoliu
ºi într-un timp în care nu au altã ocupaþie, sã vadã niºte cursuri
esenþiale ºi sã înveþe, ceea ce este foarte important, sã pãtrundã
într-o materie uneori nouã, uneori necunoscutã. Deci centrul nervos
al Universitãþii Spiru Haret � adicã centrul nostru informatic -, are
capacitatea sã primeascã, de asemenea, întrebãri ºi probleme de la
studenþi. Un studiu recent, o cercetare recentã ne spune cã 60%
dintre  studenþii noºtri din învãþãmântul la distanþã folosesc acest
mijloc electronic de comunicare. Îºi pot trimite întrebãrile,
chestiunile nelãmurite, ele sunt primite, sunt împãrþite aici pe
probleme ºi primesc rãspunsul pe douã cãi: prin aceste centre
teritoriale de învãþãmânt la distanþã, adicã primesc rãspunsul
profesorilor ºi prin postul nostru de televiziune.

 De asemenea, postul de televiziune mai permite ceva pe care
noi îl considerãm esenþial: permite contactul cu viitorii noºtri
studenþi. Noi avem, de asemenea, emisiuni care se adreseazã
liceenilor. ªi, de asemenea, avem emisiuni culturale.

Televiziunea România de Mâine nu este o televiziune
comercialã, pentru cã ni se pare extrem de important ca viitorii
studenþi ºi actualii studenþi  sã aibã un bagaj cultural într-o lume
în care, din pãcate, oamenii tineri acordã tot mai puþinã atenþie
culturii. Noi încercãm sã menþinem la un nivel înalt acest dialog
cultural, încercãm sã creem punþi nu numai cu studenþii, dar ºi cu
absolvenþii facultãþilor, sã-i menþinem în ceea ce se cheamã �o
prizã culturalã continuã�. Sigur cã televiziunea noastrã are alãturi
de emisiunile de învãþãmânt, de emisiunile culturale ºi emisiuni
de divertisment cultural, ducem o luptã continuã cu subcultura,
cu kiciul cultural, dar nu ne propunem nici pe departe sã dialogãm
cu o generaþie de oameni încruntaþi, care nu ºtiu ce înseamnã
divertismentul, distracþia, muzica, sportul. Acesta este pariul pe
care noi încercãm sã-l þinem ºi datoria televiziunii noastre care,
aºa cum spunea domnul rector, este o televiziune unicat în
România ºi nu numai. Multã lume ne întreabã, firesc, aºa cum

Rãspunzând unei întrebãri,
directorul televiziunii România de Mâine,
Dan Fruntelatã, despre emisiunile în sprijinul studenþilor

poate vã puneþi ºi dumneavoastrã întrebarea, de unde, cine
sponsorizeazã aceastã televiziune? Aceastã televiziune trãieºte
în aceastã Fundaþie, primind fondurile de investiþii, ºi ele nu sunt
mici. Menþionez cã,  îmi pare rãu cã n-am avut timp sã vã arãtãm
centrul de televiziune, care este în partea de sud a oraºului, avem
aparaturã digitalã de ultimã orã, avem un car de reportaj
ultramodern cu care realizãm transmisii în direct ºi deplasãri în
toatã þara, iar aceste investiþii sunt fãcute de Fundaþia România
de Mâine, implicit de Universitatea Spiru Haret, cu care împreunã
servim aceastã idee de învãþãmânt ºi culturã de care vã vorbea
domnul rector.

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.
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Ne bizuim pe noi înºine
în tot ceea ce facem

Rãspunsurile rectorului Aurelian Bondrea la întrebãrile membrilor delegaþiei pakistaneze

Am luat parte la multe întâlniri de acest gen, la care,
bineînþeles, participã nu numai reprezentanþii universitãþilor,
dar ºi mari industriaºi, mari producãtori ai tehnologiilor
pentru învãþãmânt, inclusiv reprezentanþii marilor bãnci,
care, desigur, ºi obþin profituri din finanþarea unor producþii
de acest gen. Cam atât în legãturã cu întrebarea care s-a
pus, ca sã se ºtie cã la baza tuturor investiþiilor noastre stã
munca proprie a celor 1500 de cadre didactice ºi cercetãtori
ºtiinþifici. Sigur, învãþãmântul este ºi poate va fi din ce în
ce mai scump, pentru cã asta ne-o dicteazã preþurile acestor
tehnologii moderne. De aceea, am stabilit un echilibru între
salarii ºi investiþii. Raportul trebuie sã fie de aºa naturã ca
ºi cadrele didactice ºi cercetãtorii sã aibã satisfacþii pentru
munca pe care o fac.

Întrebare: Ce legãturã existã între Colegiul Naþional
de Apãrare ºi Universitatea Spiru Haret?

Aurelian Bondrea: În timp, s-a stabilit o bunã colaborare
în plan academic între cele douã instituþii. Profesori de la
Univesitatea Spiru Haret desfãºoarã activitãþi didactice la
Colegiu ºi invers. De pildã, profesorul Ozunu, care a
îndeplinit mulþi ani funcþia de director al Colegiului Naþional
de Apãrare este, în prezent, profesor ºi ºef de catedrã la
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene a
Universitãþii noastre. Ne propunem ca ºi în continuare sã
dezvoltãm aceste bune relaþii.

Întrebare: Ce cursuri faceþi în limba englezã ºi ce titluri
se pot obþine la dumneavoastrã?

Aurelian Bondrea: În primul rând, toþi studenþii noºtri
învaþã limba englezã, dar nu numai limba englezã. Avem o
facultate de Limbi ºi Literaturi Strãine, în care se învaþã
opt limbi ºi multe din cadrele didactice, mai tinere ºi mai
în vârstã, au specializãri, studii de documentare în
strãinãtate, în Europa, în SUA ºi în alte þãri. Vreau sã vã
spun cã Universitatea Spiru Haret este tânãrã ºi ca vârstã,
în ani, dar ne-am preocupat ca sã fie tânãrã prin componenþa
celor care o servesc: 60%, poate chiar peste 60% dintre
cadrele didactice sunt tineri între 25-40 ani. Toþi aceºti tineri
ºi-au fãcut studiile în þarã ºi strãinãtate, masteratele ºi
doctoratele în þarã ºi în strãinãtate ºi au un apetit
nemaipomenit pentru perfecþionare, atât în România, dar
mai ales acolo unde apreciazã ei, prin informaþiile pe care
le au, cã sunt  universitãþile de la care pot învãþa ceea ce le
trebuie. ªi, noi îi sprijinim.

Specializãri, programe? Avem mai multe facultãþi. În
primul rând, avem o Facultate de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene. Avem Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale. Începând de anul acesta, va
funcþiona o Facultate de Medicinã cu trei secþii:  în limba
englezã, în limba francezã ºi în limba românã; ºi aceasta o
facem pe bazã de parteneriat, cu profesori din America, din
Anglia � pentru limba englezã, cu profesori din Franþa �  pentru
limba francezã. Se pune un accent mare pe cunoaºterea
limbilor strãine ºi, în special, pe limba englezã. Aº  vrea sã
vã dau ºi un exemplu: în timpul vizitei pe care am fãcut-o

la Universitatea din Bologna, unde a avut loc evenimentul
la care au participat 525 de rectori din Europa, America,
ºi din þãri de pe alte continente � respectiv, atunci când am
semnat Magna Charta -, nu s-a vorbit altã limbã decât limba
englezã. Vreau sã vã spun cã m-a impresionat. În ce sens?
Eram oaspeþii unei universitãþi în care, bineînþeles, se
vorbea limba italianã. Erau acolo rectorii marilor
universitãþi din Statele Unite, dar erau ºi rectori din
Germania, din Franþa, din Spania, din þãri ale Americii
Latine, din Asia. Cei care au ºtiut limba englezã au vorbit
astfel. ªi rectorul de la Sorbona, ºi rectorul de la Harvard,
ºi rectorul unei universitãþi din Berlin, ºi din alte þãri.
Dumneavoastrã ºtiþi cã existã ºi un fel de ambiþie
lingvisticã. Nu cu mulþi ani în urmã, am avut prilejul sã
particip la mai multe întâlniri internaþionale. În Franþa, ºi

mai ales în Germania, nu doreau sã vorbeascã în alte limbi,
chiar dacã le cunoºteau. Vorbeau în limba germanã � dacã
erau în Germania; dacã erau la Paris, în limba francezã. Ei,
acum, s-au cam schimbat lucrurile: toatã lumea învaþã limba
englezã ºi bine face. Trebuie sã ne înþelegem într-o singurã
limbã, dar fãrã s-o uitãm pe a noastrã.

Întrebare: Sunt convins cã lumea este tot mai mult
preocupatã de învãþãmântul la distanþã. Dupã cum citesc
în  documentele pe care ni le-aþi dat, aþi plecat de la un
nivel de 2000 de studenþi ºi acum contaþi pe 55% studenþi
cuprinºi în forma de învãþãmânt la distanþã. Este limpede
cã învãþãmântul la distanþã vã sporeºte posibilitatea de a fi
recepþionaþi cât mai departe, dar acest proces de învãþãmânt
la distanþã poate sã aibã ºi consecinþe în privinþa calitãþii
produsului final. V-aþi întâlnit cu astfel de situaþii? Prin ce
modalitãþi aþi reuºit sã faceþi astfel încât învãþãmântul la
distanþã sã fie la aceeaºi parametri de calitate cu cel predat
la nivel de campus universitar?

Aurelian Bondrea: În primul rând, vreau sã vã spun
cã învãþãmântul la distanþã este învãþãmântul viitorului ºi
aprecierea aceasta nu se face numai la noi; de fapt, noi am
observat-o ºi am preluat-o de la întâlnirile pe care  le-am
avut cu alte universitãþi în strãinãtate. De ce este
învãþãmântul viitorului? Pentru cã el se bazeazã pe cele

mai noi tehnologii. Pentru desfãºurarea acestui învãþãmânt
noi am creat o reþea naþionalã, dar nu numai naþionalã.
Reþeaua naþionalã constã din înfiinþarea unor centre de
învãþãmânt la distanþã în toate municipiile reºedinþã de
judeþ din România, inclusiv în municipiul Bucureºti, ceea
ce înseamnã 40 de centre. De ce i se spune învãþãmântul
viitorului? Învãþãmântul trebuie dus în localitãþile unde
trãiesc studenþii, deci trebuie dus la ei acasã. În America,
învãþãmântul la distanþã înseamnã de fapt învãþãmânt la
domiciliu. Aþi întrebat ce performanþe are? Din propria
experienþã, vreau sã vã spun ºi nu greºesc, are performanþe
mai mari decât învãþãmântul la zi. În primul rând, cã
aproape toþi studenþii care învaþã la ei acasã, în localitatea
lor, la distanþã, sunt mai preocupaþi sã înveþe. Studenþii
din aceastã categorie sunt, de regulã,  încadraþi în muncã.

ªi în Statele Unite, de fapt, sunt foarte mulþi studenþi care
muncesc. Pãrinþii îi învaþã sã munceascã din liceu, din ºcoala
gimnazialã. Deci este o constatare proprie, de câþiva ani
de când facem observãrile. ªi mai este încã ceva. În acest
an universitar am experimentat evaluarea pregãtirii
studenþilor cu ajutorul tehnologiilor moderne � cu ajutorul
calculatorului �, la aceste centre de învãþãmânt la distanþã.
Pentru studenþii care au calculator acasã se poate face ºi
la domiciliu. ªi încã un avantaj: rezultatul pregãtirii lui,
studentul îl aflã imediat, face clic la calculator ºi apare
nota pe care a obþinut-o. Se pune problema: cine îi dã
nota? Profesorul, profesorul face întrebãrile, profesorul
face rãspunsurile, care sunt înmagazinate în calculator ºi
le ºtie numai el, profesorul, se afiºeazã înainte de examen
sute de întrebãri, întrebãri pe care le pune profesorul.
Studentului i se transmite, în primul rând, o programã, o
bibliografie. Noi facem chiar mai mult: în afarã de
cursurile profesorilor, care sunt ºi cursurile pentru studenþii
de la zi, noi facem pentru cei de la distanþã ºi o sintezã a
fiecãrui curs, câte un volum pentru fiecare student, pe care-l
dãm gratuit, deocamdatã numai pentru studenþii care sunt
la învãþãmântul la distanþã. Am hotãrât ca, pânã la urmã,
sã dãm asemenea sinteze la toþi studenþii de la toate
formele de învãþãmânt, dar am început sã-i sprijinim mai
mult pe aceºtia, considerând cã au nevoie de mai mult
sprijin. Ce înseamnã sintezele acestea? Studentul de la zi
se întâlneºte în fiecare zi cu profesorul; studenþii cei mai
interesaþi îºi noteazã principalele idei din expunerile
profesorilor. Ceea ce au reþinut ei este o sintezã. Unii
studenþi sunt capabili de sinteze mai bune, alþii fac sinteze
mai puþin bune. Pentru cei de la distanþã, toþi profesorii
fac sinteze scrise, pe care le publicã în volum. De pildã,
la o specializare care are 10-12 cursuri într-un an de studii,
pentru fiecare an de studii se elaboreazã un volum de
sinteze al profesorului. Acest volum se tipãreºte, se publicã
în editura universitãþii noastre, se distribuie gratuit acestor
studenþi. Se pune întrebarea: se mulþumeºte studentul
numai cu aceste sinteze? Nu, ºi nici profesorul. Întrebãrile
pentru examen se pun din cursul publicat, cursul
profesorului pentru învãþãmântul de zi. Întrebãrile sunt ºi
din bibliografia obligatorie, care li se transmite studenþilor.
Vreau sã  subliniez, cã studenþii de la învãþãmântul la
distanþã acordã o mare atenþie studiului bibliografiei,
pentru cã ei nu ºtiu dacã nu le cad întrebãri din bibliografia

pe care le-a indicat-o profesorul. Ei se simt obligaþi s-o
studieze. Cei care studiazã bine ºi bibliografia, ºi cursul, ºi
sinteza respectivã, iau note mari.

Dar noi le mai acordãm un ajutor, ºi acest ajutor îl acordã
numai Universitatea Spiru Haret: noi avem un post de
televiziune naþional, universitar ºi cultural. Directorul general
al postului este aici ºi îl rog pe dânsul sã vã expunã cum îi
ajutã televiziunea noastrã pe studenþi.

Dau cuvântul domnului Dan Fruntelatã................

Întrebare: Care este mãrimea bibliotecii dumneavoastrã,
aveþi ºi o bibliotecã electronicã, virtualã?

Aurelian Bondrea: Da, avem o bibliotecã virtualã. Fiecare
facultate ºi fiecare specializare îºi are biblioteca ei. Iar în ce
priveºte numãrul cãrþilor, mãrimea bibliotecii este determinatã
de numãrul studenþilor, de bibliografia indicatã de fiecare
profesor, ºi cuprinde lucrãri publicate în þarã ºi în strãinãtate.

Întrebare:  Aveþi studenþi din Asia ºi Asia de Sud-Est,
domnule preºedinte? În general, studenþi din Asia?

Aurelian Bondrea:  Studenþi din Asia nu avem, însã vom
avea.

Un membru al delegaþiei:  În ultima vreme, studenþii
din Pakistan au plecat în lume, ca sã zic aºa, ºi învaþã în
America, Anglia. Cred cã România poate oferi asemenea
posibilitãþi. Dar ca sã se ofere aceastã posibilitate, trebuie
sã se plece de la baza limbii engleze, ca sã se poatã comunica,
mai ales pentru facultãþi din domeniul ºtiinþelor, al medicinei.
Deci aici ar trebui pus accentul.

Aurelian Bondrea: Avem o mare preocupare ºi pentru  a
atrage la studii studenþi strãini. Vreau sã vã spun cã la Târgurile
educaþiei, la care am participat, ne-am întâlnit cu mulþi
reprezentanþi ai unor agenþii din diferite þãri. Cele mai recente
întâlniri le-am  avut în China, la un târg internaþional pe
probleme ale educaþiei, la care a participat un mare numãr de
universitãþi din foarte multe þãri, în special din China, Japonia,
Pakistan, India ºi altele. ªi din Statele Unite. Vreau sã vã spun
cã, spre deosebire de noi ºi de alte universitãþi europene, Statele
Unite au în China agenþii proprii, prin care recruteazã studenþi
chinezi. În perioada respectivã erau prezenþi în China ºi
reprezentanþi  importanþi ai Guvernului american, între care
ºefa Departamentului de Stat. Aºa cã vã daþi seama ce
importanþã mare acordã Statele Unite atragerii studenþilor
strãini. Sigur, universitãþile americane îºi au avantajele lor,
dar vreau sã vã spun cã învãþãmântul superior american este
cel mai scump. Nu pe prea mulþi studenþi îi þin buzunarele
sã-ºi facã studiile acolo, din cauza taxelor.

.............................................................
Aurelian Bondrea: Vã rog sã-mi permiteþi  sã înmânez

domnului general Shaid Afzal, conducãtorul delegaþiei
Colegiului Naþional de Apãrare din Pakistan, placheta
jubiliarã emisã cu prilejul aniversãrii a  15 ani de la înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret. Domnule general, vã înmânez
aceastã medalie cu multã bucurie.

De asemenea, vã rog sã-mi permiteþi sã vã adresez sincere
mulþumiri pentru vizita pe care aþi fãcut-o la universitatea
noastrã. Sper cã aceastã întâlnire este ºi un început al
colaborãrii cu oaspeþii noºtri, cu Colegiul Naþional de
Apãrare din Pakistan ºi cred cã cel mai important este sã
dezvoltãm cât mai mult, în interesul celor douã instituþii,
colaborarea pe toate planurile: învãþãmânt, ºtiinþã, culturã.

Sper cã vom avea ºi alte întâlniri în acest scop.

General de brigadã Shaid Afzal: Vã asigur, domnule
preºedinte, cã  odatã ajunºi acasã, vom informa despre
aceastã întâlnire pe responsabilii noºtri, forul nostru de studii
universitare ºi vom fi în contact cu dumneavoastrã în lunile
urmãtoare. Cu siguranþã, responsabilii noºtri vor dori sã
trimitã studenþi la aceastã prestigioasã universitate, pentru a
studia ºi a obþine diploma de consacrare.

Mulþumindu-vã încã odatã, vã ofer aceastã plachetã a
colegiului nostru.

Aurelian Bondrea: Vã mulþumim.
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Anul 15 al construirii unei universitãþi pentru secolul XXI
Anul 15 al unei evoluþii mereu ascendente
Anul 15 al slujirii neabãtute a idealului naþional de ridicare a
               României prin educaþie,  ºtiinþã ºi culturã

Universitatea  Spiru Haret  2006

PESTE 100.000  DE STUDENÞI ªI
3100 DE MASTERANZI

30 DE FACULTÃÞI

27  DOMENII DE LICENÞÃ
57 DE SPECIALIZÃRI

52 CENTRE PENTRU
       ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ
      ÎN ÞARÃ ªI STRÃINÃTATE

32 IMOBILE ÎN PROPRIETATE CU O SUPRAFAÞÃ TOTALÃ DE 98.775 mp

61 DE PROGRAME DE MASTERAT

1400 CADRE DIDACTICE

40.000 LICENÞIAÞI
                 ÎN ULTIMII 10 ANI

6 INSTITUTE
    DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ

EDITURÃ ªI TIPOGRAFIE PROPRIITELEVIZIUNE PROPRIE � TVRM

Dupã înlãturarea regimului socialist-
totalitar în decembrie 1989, în România a
început o lungã perioadã de negare a tot
ce era naþional, de  la industrie �
consideratã a fi un morman de fiare vechi
� la sistemele de irigaþie ºi grajdurile de
vite, pânã la personalitãþile din domeniile
artei, ºtiinþei ºi culturii; nici Mihai
Eminescu nu a �scãpat� spiritului
contestatar al noii �elite intelectuale�.
Lupta politicã încrâncenatã, inclusiv
confruntãrile de stradã, dominau spaþiul
public, iar România pãrea cã se scufundã
într-un haos, din care nu va mai ieºi
niciodatã.

În acest context extrem de nefavorabil
dezbaterilor deschise de idei ºi elaborãrii
unei strategii naþionale privind cãile de
evoluþie a þãrii, un grup de intelectuali, în
frunte cu profesorul universitar Aurelian
Bondrea, a luat iniþiativa înfiinþãrii
Fundaþiei România de Mâine. Actul în sine
pãrea a fi utopic, în condiþiile în care
lozinca cea mai frecvent auzitã în acele
zile era: �Jos�!, iar spiritul demolator pãrea
sã-i fi cuprins pe toþi românii, care nu se
mai gândeau la viitorul þãrii lor.

Începutul nu a fost uºor, deoarece
trebuiau învinse numeroase greutãþi
materiale, o anumitã opoziþie, uneori
fãþiºã, alteori insidioasã, din partea
oficialitãþilor ºi mai ales a noilor formatori
de opinie, care cãutau sã menþinã þara
într-o stare de confuzie ºi confruntare
pentru ca ei sã pescuiascã în apã tulbure.
Fundaþia România de Mâine s-a constituit
pe baza legii din 1924, care nu putea fi
contestatã, întrucât fusese adoptatã în
perioada regimului democratic interbelic.
Preºedintele Aurelian Bondrea a reuºit sã
atragã în conducerea Fundaþiei România
de Mâine personalitãþi de marcã ale ºtiinþei
ºi culturii româneºti, precum ªtefan Milcu,
ªtefan Pascu, Ion Coteanu, Dumitru
Almaº, pentru a-i cita doar pe câþiva iluºtri
dispãruþi. În cadrul Fundaþiei a fost
înfiinþatã Universitatea Spiru Haret, una

Prof.univ.dr. Ioan SCURTU

Instituþie de largã respiraþie
naþionalã ºi internaþionalã

dintre primele instituþii de învãþãmânt
superior particulare din România, care a
devenit curând un centru de atracþie pentru
zeci de mii de tineri, absolvenþi de liceu.
M-am numãrat printre cei care s-au raliat
acþiunii profesorului Aurelian Bondrea ºi
am contribuit la înfiinþarea Facultãþii de
Istorie, fiind primul ei decan.

Printr-o largã viziune privind evoluþia
Fundaþiei ºi printr-o tenacitate
excepþionalã a conducãtorului ei, aceasta
s-a impus de-a lungul celor 15 ani de
existenþã ca un prestigios centru de
învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã. Postul de
televiziune România de Mâine, revista
Opinia naþionalã, institutele de cercetare,
lucrãrile publicate la Editura Fundaþiei (din
rândul cãrora se detaºeazã cele privind
Starea naþiunii), Analele Universitãþii
Spiru Haret, dar ºi echipele sportive (din
care fac parte numeroºi campioni), echipa
de teatru, recent înfiinþatul cor al
Universitãþii reprezintã expresii concrete
ale unei instituþii de largã respiraþie
naþionalã ºi chiar internaþionalã.

Aplicarea în cadrul Universitãþii Spiru
Haret a Chartei de la Bologna, organizarea
învãþãmântului pe cele trei cicluri (licenþã,
masterat, doctorat), extinderea
învãþãmântului la distanþã constituie
expresii indubitabile ale unui amplu proces
de modernizare, în pas cu cele mai noi
realizãri pe plan european ºi mondial.

Ca unul care mi-am asociat 15 ani din
viaþã cu Fundaþia România de Mâine ºi mai
ales cu Universitatea Spiru Haret, privesc
cu satisfacþie realizãrile obþinute pânã în
prezent ºi cu deplinã încredere viitorul,
fiind convins cã drumul pe care s-a înscris
este cel bun ºi folositor þãrii noastre, cu
deosebire tineretului studios.

Urez Fundaþiei România de Mâine ºi
întemeietorului ei, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, tuturor colaboratorilor sãi,
absolvenþilor ºi studenþilor Universitãþii
Spiru Haret, noi succese ºi realizãri, �La
mulþi ani!�

Îmi chem în faþa ochilor minþii
imagini, oameni ºi fapte din anul de
graþie 1991, când o furie dezlãnþuitã
dãrâma statui, le murdãrea cu vopsele,
le inscripþiona injurios, nãruia mituri,
legende ºi tradiþii culturale glorioase, o
datã cu multe instituþii de culturã...

Erau afectate violent ctitorii ale
culturii româneºti, case de culturã,
biblioteci,  cãmine culturale,
transformându-le în cârciumi ºi buticuri.

Lumea începea sã uite de ctitorii,
dãrâma cu patimã, dar nu clãdea nimic,
pe plan spiritual, afectându-ne, în felul
acesta istoria, supusã blamului
demitizãrilor absurde, umilirii.

Or, istoria oricãrui popor e marcatã
de ctitorii semnificative de ordin religios
(biserici, mãnãstiri, catedrale), de ordin
laic � cetãþi în Evul Mediu, monumente,
instituþii de învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã.
Ca sã existe ctitorii trebuie sã existe
ctitori, acei oameni nobili, dãruiþi unui
ideal, patrioþi ºi pricepuþi.

Atunci, acum 15 ani, în acele zile
tulburi, un universitar cu mare experienþã
în domeniul organizãrii învãþãmântului
ºi cu harul rar al ctitoriei, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, sprijinit de o mânã de
devotaþi a pus bazele Fundaþiei România
de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret, în
condiþiile cele mai mastere. Fãrã
mijloace materiale, fãrã sedii ºi
biblioteci, fãrã laboratoare ºi aparaturã
necesarã predãrii.

Talentul de manager al ctitorului,
sprijinit pe colaborarea unor iluºtri
bãrbaþi de ºtiinþã ºi culturã, prestigiul
cadrelor didactice care a atras repede un
impresionant numãr de studenþi,  a
realizat o ctitorie materialã ºi spiritualã
care a fãcut epocã ºi va rãmâne în istorie,
precum marile ctitorii din trecut. Într-un
interval de timp scurt, de numai 15 ani,
s-au realizat în contextul României de
Mâine, ctitorii de cel mai înalt prestigiu:
institute de cercetãri, zeci de facultãþi cu
predare modernã ºi competitivã la nivel
european, o televiziune de culturã ºi
educaþie, o tipografie ultramodernã ºi o

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN

O nobilã ctitorie

editurã, o revistã Opinia naþionalã,
simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice cu
colaborãri naþionale ºi internaþionale.

În interiorul acestor ctitorii de
învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã umanist-
democraticã, pe baza unor principii
pedagogice avansate s-au ctitorit valori
durabile, s-a modelat sufletul unor generaþii
tinere de autentici specialiºti ºi patrioþi,
Universitatea noastrã þinând cont de spusele
lui N. Iorga: �Acolo unde e sufletul
tineretului, acolo e ºi viitorul þãrii�.

Dominã în Universitatea Spiru Haret
o atmosferã serioasã, de muncã ºi creaþie,
un climat constructiv, de colaborare
fructuoasã între profesori ºi studenþi, o
deschidere cãtre învãþãmântul, ºtiinþa,
experienþa ºi cultura altor popoare, o
dorinþã de colaborare care se desfãºoarã
în condiþii admirabile cu þãri de pe toate
continentele.

Predominã în aceste ctitorii moderne
un spirit patriotic generos, o moralitate
impecabilã, convingerea cã nu se pot
ridica ctitorii durabile, cu meschinãrii ºi
micimi sufleteºti. Se cultivã cu pasiune
valorile naþionale ºi universale, se
fructificã experienþa þãrilor avansate, se
creeazã condiþii optime de formare ºi
afirmare a personalitãþilor studenþeºti ºi
didactice.

S-a înþeles aici cã �cenuºa� trecutului
luminos e mai caldã ºi mai fructuoasã
decât tina prezentului debusolat.

Veniþi în aceastã nobilã ctitorie sã-ºi
ia o diplomã, studenþii  noºtri au
descoperit � precum biblicul Saul �
imperiul sufletului românesc, comorile
limbii ºi înþelepciunii milenare ale
neamului.

S-au realizat în acest scurt fragment
de timp, de numai 15 ani, ctitorii cât
într-un secol ºi multe, multe înfãptuiri
istorice în centrul cãrora a stat destinul
tinerelor generaþii, vegheat de un ctitor
luminat într-o autenticã Alma Mater,
ceea ce ne îndreptãþeºte sã strigãm din
tot sufletul:

Vivat, crescat, floreat, in secolum
seculorum!

Aniversarea a 15 ani de la înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret, în cadrul
Fundaþiei România de Mâine, reprezintã
un eveniment cu semnificaþii deosebite nu
numai pentru cadrele didactice, studenþii
ºi absolvenþii acestei universitãþi, dar ºi
pentru mediul academic în ansamblul sãu,
având în vedere contribuþia, rolul ºi
funcþiile pe care, într-un interval relativ
scurt de timp, a reuºit sã le dobândeascã
învãþãmântul superior privat în perioada
de tranziþie a României la economia de
piaþã.

Facultatea de Management Financiar-
Contabil, parte componentã a Universitãþii
Spiru Haret, încã de la crearea sa, a
cunoscut, pe parcursul celor 15 ani de
remarcabilã activitate, douã etape
evolutive definitorii, ºi anume: a) etapa
funcþionãrii în regim de facultate
autorizatã, în care s-au depus eforturi
deosebite pentru învingerea dificultãþilor
inerente începutului ºi consolidarea
calitãþii întregii activitãþi pentru a îndeplini
standardele de acreditare (1991-2002);
etapa post-acreditare (2002 pânã în
prezent), marcatã de îmbunãtãþirea
continuã a serviciilor educaþionale la
formele de învãþãmânt cu frecvenþã,
frecvenþã redusã ºi la distanþã, precum
ºi de aplicarea principiilor înscrise în
Magna Charta Universitatum de la
Bologna, cu restructurarea pe cele trei
cicluri (licenþa � 3 ani, masterat � 2 ani,
doctorat � 3 ani).

Obiectivele urmãrite de facultatea
noastrã, a cãrei specializare este
contabilitatea ºi informatica de gestiune,
s-au focalizat pe însuºirea temeinicã a unor
cunoºtinþe teoretice ºi practice de cãtre
studenþi vizând bazele contabilitãþii,
contabilitatea financiarã, bancarã, de
gestiune, sistemul informatic al costurilor
ºi al standardelor contabile, bazele
informaticii ºi Internetului, limbajele de
programare, sisteme de gestiune a bazelor

Parametri relevanþi pentru
învãþãmântul economic

de date, proiectarea sistemelor informatice,
realizarea sistemelor expert de gestiune ºi
a sistemelor de asistare a deciziilor etc.

Cunoaºterea noilor paradigme ale
economiei digitale, pe temeiul însuºirii
unor tehnici electronice de analizã ºi
fundamentare a deciziilor a devenit o
practicã performantã în munca studenþilor
ºi a cadrelor didactice, iar Internetul ne
oferã posibilitãþi nelimitate de docu-
mentare, comunicare ºi stabilire a unor
punþi de dialog ºi contacte ºtiinþifice, atât
de necesare noilor generaþii de specialiºti.

Dezvoltarea în termeni cantitativi ºi
calitativi a facultãþii s-a concretizat în
îmbunãtãþirea nivelului de pregãtire atât a
studenþilor, cât ºi a profesorilor, prin
reactualizarea periodicã a programelor
analitice ºi monitorizarea activitãþilor
didactice, instaurarea exigenþei ºi rigorii
profesionale, promovarea cu eficienþã a
formelor moderne de c-learning, astfel încât,
pe lângã pregãtirea de specialitate a
studenþilor, aceºtia sã beneficieze de un orizont
multidisciplinar ºi sã asimileze abilitãþi de
studiu permanent (lifelasting learning),
necesare spaþiului european integrat, adaptãrii
la cerinþele lumii globalizate, într-o continuã
ºi rapidã schimbare, la standardele actuale ºi
de perspectivã ale societãþii bazate pe
cunoaºtere ºi creativitate, ale progresului
economic ºi social.

Dacã în primii ani de funcþionare, în
facultatea noastrã se formau ca viitori
specialiºti � manageri, contabili,
informaticieni, economiºti � câteva sute de
studenþi, în prezent, datoritã calitãþii
ofertelor instructiv-educaþionale, numãrul
studenþilor a ajuns la peste zece mii, iar
cel al absolvenþilor la câteva mii.

Iatã, aºadar, parametrii relevanþi pentru
prestigiul ºi atractivitatea Facultãþii de
Management Financiar-Contabil a
Universitãþii Spiru Haret care, la acest
moment aniversar, ne bucurã, ne onoreazã,
dar mai ales ne obligã!

Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române

Decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil
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Sentimentul apartenenþei

la valorile naþionale

Cu mulþi zeci de ani în urmã, într-o
exprimare fericitã, D. Bolintineanu definea
instrucþiunea drept templu, iar pe dascãli
preoþi, ca slujitori ai acestuia. Poetul
dovedea o adâncã înþelegere a rostului ºi
mai ales a importanþei învãþãmântului ºi a
învãþãrii pentru dezvoltarea unei naþii. N-a
fost singurul care s-a lãsat sedus de un astfel
de adevãr. Cohorte de intelectuali ºi-au dat
obolul la clãdirea unui învãþãmânt modern,
centrat pe nevoile societãþii ºi ale etapelor
istorice pe care le parcurgea. Inteligenþa
românului ºi tenacitatea recunoscute,
însoþite de instruire, au fost cele care au
generat accelerarea ritmurilor de avans
economico-social ale României. Într-o
astfel de relaþie s-a pornit pe noul drum
deschis de evenimentele din decembrie�89,
un drum care s-a arãtat ºi se aratã dificil de
parcurs ºi pe care, spre neºansa lor, românii
s-au confruntat ºi se confruntã cu
insatisfacþii, deziluzii ºi aspiraþii frânte.

O societate traverseazã diferite
momente sau faze istorice, care nu toate sunt
fertile în rezultate pozitive în planul
dezvoltãrii. Perioada de dupã 1989 este una
dintre acestea, iar efectele unei evoluþii
contradictorii se rãsfrâng contraproductiv,
inclusiv asupra învãþãmântului românesc.
Valul de reforme care s-a abãtut asupra
sistemului educaþional, incoerenþa a
numeroase mãsuri care au fost adoptate,
insuficienta susþinere financiarã a
învãþãmântului, stãrile tensionate care s-au
instalat în raporturile cadrelor didactice cu
Ministerul Educaþiei etc. greveazã asupra
rezultatelor obþinute de învãþãmânt. Mai
mult ºi mai pãgubitor pentru societate,
dupã�89, în contextul sãrãcirii galopante a
unor substanþiale straturi sociale, asistãm la
creºterea numãrului abandonurilor ºcolare
ºi a neºtiinþei de carte în rândul copiilor, a
tinerilor care, lipsiþi de suport material, nu
pot sã urmeze studii universitare ºi ai
absolvenþilor de facultãþi care pãrãsesc
definitiv sau  temporar România în cãutarea
unui loc de muncã pe alte meridiane.

Aceastã situaþie, care dureazã de ani de
zile ºi care nu dã semne cã s-ar diminua,
din contrã se accentueazã, reflectã cât de
puþin sunt cunoscute realitãþile sociale ºi
care sunt prioritãþile actuale ºi în perspectivã
ale evoluþiei societãþii româneºti.
Învãþãmântul particular, care a apãrut ºi a
luat o extindere considerabilã, se anunþa
ca o alternativã la diminuarea crizei
sistemului educaþional românesc. N-a fost
sã fie aºa, ci numai într-o anumitã mãsurã,

date fiind interesele de grup ºi orgoliile unor
factori decizionali, care au devenit
susþinãtori ai unora dintre instituþiile
academice particulare ºi oponenþi ai altora.
Fãrã criterii ºi principii oneste, clare ºi
moderne, fãrã orientãri ºi strategii adecvate
pe termen mediu ºi lung, învãþãmântul, în
general, este în suferinþã, iar cel particular,
intrat în faza maturitãþii sale, manifestã
polarizãri accentuate: unele universitãþi sunt
de vârf, rivalizând cu cele de stat care au o
vechime de zeci sau sute de ani, iar altele
sunt la periferie sau au sucombat.

La distanþa doar a unui deceniu ºi jumãtate
de la înfiinþarea sa, Universitatea Spiru Haret
onoreazã numele patronului sãu spiritual,
printr-o prestaþie academicã de vârf ºi prin
rezultate remarcabile. Uºor nu a fost, dar cei
care ºi-au fãcut un crez din nobilele ºi
patrioticele idealuri ale patronului Universitãþii
au izbândit în efortul lor de ziditori ai unui
�templu� pe potriva aspiraþiilor generaþiilor
trecute ºi a celor actuale.

Spiritul umanist ºi deschiderile
generoase spre orizonturile ºtiinþei ºi culturii
imprimate de reformatori de talia lui Spiru
Haret învãþãmântului românesc a fost ºi este
o constantã a demersurilor Universitãþii
noastre, care recunoaºte ºi preia ce este mai
valoros din tradiþiile ºi experienþa
înaintaºilor în materie de educaþie ºi
deopotrivã se racordeazã în permanenþã la
exigenþele actuale ale procesului instructiv
din þarã ºi din strãinãtate.

Recenta sesiune ºtiinþificã omagialã
consacratã universitarului, omului de ºtiinþã
ºi politicianului liberal Spiru Haret,
organizatã de cãtre Universitatea noastrã, a
relevat dimensiunile personalitãþii sale de
excepþie ºi unicitatea operei ºtiinþifice de
matematician ºi sociolog, apreciat ºi
recunoscut de cercuri savante din România
ºi de peste hotare. Învãþãtura savantului
s-a întemeiat pe cunoaºtere ºi pe studierea
�organismului social� ºi �mecanicii� sale,
pe interpretarea realitãþilor ºi identificarea
soluþiilor pentru ca societatea româneascã
sã izbândeascã în opera de înaintare spre
modernism ºi democraþie. Este ºi ceea ce
ºi-au propus ºi fac ºi în prezent dascãlii
Facultãþii de Sociologie-Psihologie, care a
luat naºtere chiar de la începuturile
existenþei Universitãþii noastre.

A fost ºi este ºi în prezent o constantã
deschidere spre noile achiziþii ºtiinþifice din
domeniul sociologiei ºi psihologiei, precum
ºi a altor discipline de graniþã sau conexe,
pentru a oferi studenþilor facultãþii noastre

cunoºtinþe �de ultimã orã�. Programele
analitice distribuie disciplinele ce se predau
pe ani de studii într-o succesiune raþionalã,
gradual, þinând cont atât de dificultãþile ce le
incumbã însuºirea lor, cât ºi de construirea
progresivã a edificiului cunoºtinþelor
generale ºi de specialitate. Experienþele,
testãrile, ca ºi instrucþia în laboratoarele de
informaticã, psihologie experimentalã ºi de
psihodiagnozã conferã consistenþã practicii
noþiunilor teoretice dobândite la cursuri ºi
seminarii. ªi întrucât punem un accent
deosebit pe aplicaþiile practice, ca element
esenþial al cunoaºterii nemijlocite a
realitãþilor înconjurãtoare, am imaginat ºi pus
în operã un sistem complex de investigare
ºtiinþificã ºi de valorificare a cercetãrilor
concrete sau de laborator, ale cãror principale
forme constau în realizarea, interpretarea ºi
publicarea rezultatelor unor sondaje de
opinie efectuate de cãtre studenþi, organizarea
de sesiuni ºtiinþifice comune ale cadrelor
didactice ºi studenþilor, activitatea
desfãºuratã de cãtre cercurile ºtiinþifice
studenþeºti, practica anualã de specialitate ºi
practica psihopedagogicã, voluntariatul la
centrele de plasament pentru copii etc.

În perspectiva imediatã vom inaugura
cicluri de conferinþe la sediul facultãþii, la
care vor participa personalitãþi ale vieþii
academice, ºtiinþifice ºi politice, urmate de
dezbateri ºi vom lãrgi considerabil sfera de
activitãþi cu caracter aplicativ, prin colaborarea
cu instituþii, organizaþii, fundaþii, societãþi
care se aratã interesate sã lucreze cu studenþi
pe termene limitate sau pe perioade mai mari
de timp. Experienþa pozitivã de pânã acum
pe care o avem pe relaþia cu institutele de
cercetãri ºtiinþifice ale Academiei Române
(de sociologie, de filosofie ºi psihologie,
antropologie, Institutul Naþional pentru
Studiul Totalitarismului etc.), cu ministere
(Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale ºi
Familiei, îndeosebi cu Autoritatea pentru
Protecþia ºi Drepturile Copilului, Ministerul
Transporturilor, Locuinþei ºi Comunicaþiilor,
Ministerul Justiþiei etc.), fundaþii, societãþi,
organizaþii º.a.m.d. ne încurajeazã în iniþierea
unor noi cooperãri cu alte instituþii sau
organizaþii.

Dubla responsabilitate pe care o avem
în prezent faþã de studenþii care finalizeazã
studiile pe formula de 4 ani (Zi ºi ID) ºi
respectiv 5 ani (FR), precum ºi faþã de cei
care au inaugurat în aceastã toamnã noul
sistem de organizare ºi funcþionare a
învãþãmântului universitar (3 ani � Zi, ID
ºi FR) nu ne îndepãrteazã de la obiectivele
noastre înscrise permanent în demersurile
academice ºi ºtiinþifice: calitate ºi
performanþã, pe fundalul cunoaºterii
realitãþii sociale nealterate ºi al efortului
ca absolvenþii facultãþii noastre sã devinã
ei înºiºi actori sociali, pãtrunºi de
sentimentul apartenenþei la valorile
naþionale ºi implicaþi în însãºi opera de
reconstrucþie a societãþii româneºti.

Conºtiinþa
�lucrului

bine fãcut�

Înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret ºi
respectiv a Fundaþiei România de Mâine,
sub patronajul cãreia funcþioneazã
Universitatea, a reprezentat un act de curaj.
Al unor temerari care au înþeles cã
învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura sunt pilonii
temei ai procesului restructurant al unei
societãþi saturate de dictaturã ºi dogmatism
care se aventureazã pe calea sãvârºirii
democratice. Iniþiativa privatã în acest
domeniu era imperios necesarã, ºtiindu-se
cã structurile organizaþionale cu caracter
de stat manifestã conservatorism în raport
cu procesele de înnoire spiritualã ºi moralã
ºi se adapteazã greu la revoluþionãrile
valorice.

Privitã la început cu nedumerire ºi
suficienþã, nu de puþine ori cu adversitate
demnã de o cauzã mai bunã, astfel de
iniþiative au biruit în cele din urmã ºi
parlamentul þãrii a confirmat acreditarea
universitãþii, integrând-o în sistemul
naþional de învãþãmânt. Fapt care a
stimulat procesul de devenire a acesteia,
astfel încât astãzi ea este una din cele mai
prestigioase instituþii de învãþãmânt su-
perior din România � în multe privinþe
situându-se la cotele cele mai înalte ale
modernizãrii ºi reconstrucþiei curriculare,
în concordanþã cu cerinþele unui
învãþãmânt academic de nivel european,
destinat sã propulseze intrarea în funcþie
a trãsãturilor specifice ale omului acestuia
la început de mileniu al treilea, integrat
comunitar (la nivel de profesionalitate ºi
conºtientizare) cu toate virtuþile sale
demiurgice ºi apreciatoare de sine.

Aniversarea unui deceniu ºi jumãtate
de activitate a Universitãþii reprezintã nu
numai un prilej de retrospecþie ºi bilanþ,
ci ºi de proiecþie ºi angajament, nu mai
puþin ºi de mândrie ºi satisfacþie a celor
care au perseverat în direcþia fiinþãrii ºi
consolidãrii acestei  ªcoli superioare �
numãrându-mã de la început printre
aceºtia �, fiindu-le propriu sentimentul
tonic al �lucrului bine fãcut�.

Pregãtirea pentru
profesiunea didacticã

Încã de la înfiinþarea sa, în deplinã
concordanþã cu misiunea, principiile generale
ºi obiectivele sale specifice, Universitatea
Spiru Haret ºi-a creat, în cadrul structurii ºi
organizãrii activitãþii sale academice, facultãþi,
colegii ºi departamente pentru formarea
concomitentã, atât a specialiºtilor cu studii
superioare, pentru necesitãþile dezvoltãrii
economico-sociale, politice ºi cultural-
spirituale a societãþii noastre, cât ºi, în mod
expres, pentru necesitãþile specifice ale
sistemului naþional de educaþie ºi învãþãmânt.

Pentru realizarea eficientã ºi performantã
a pregãtirii studenþilor pentru cariera
didacticã, Senatul Universitãþii a pus în
valoare experienþa naþionalã în acest
domeniu, avându-l ca promotor pe SPIRU
HARET, mentorul spiritual al Universitãþii
care, pornind de la �Legea pentru numirea
profesorilor la gimnazii, licee ºi ºcoli
profesionale� din 24 martie 1879, prevedea
ca, pe lângã pregãtirea de specialitate,
profesorii sã obþinã �ºi o pregãtire
pedagogicã în sens strict profesional�, a
introdus prin Legea �asupra învãþãmântului
secundar ºi superior� din 1898, în structura
învãþãmântului superior SEMINARUL
PEDAGOGIC. Crearea Seminarului, con-
ceput ºi organizat de la început, ca Institut
Universitar a reprezentat un moment major
în modernizarea sistemului de formare a
personalului didactic care, pe parcursul
primei jumãtãþi a secolului XX, a contribuit
în mod determinant la dezvoltarea ºcolii
româneºti de toate gradele.

Concomitent, a fost luatã în considerare
ºi valorificatã experienþa de peste hotare a
sistemelor de formare iniþialã ºi continuã
a personalului didactic.

Pornind de la aceºti doi piloni, în lumina
prevederilor Legii învãþãmântului nr. 84/
1995 (republicatã) ºi a prevederilor legale
ulterioare, la Universitate a fost constituit
Departamentul pentru Pregãtirea Perso-
nalului Didactic, ca entitate academicã ºi
profesionalã distinctã, abilitatã sã asigure
pregãtirea psihopedagogicã, sociologicã ºi
metodicã a studenþilor ºi absolvenþilor care
opteazã ºi pentru cariera didacticã.

Din anul 1999, când pe baza prevederilor
Legii învãþãmântului au fost adoptate actele
normative referitoare la conþinutul, modul de
organizare ºi de funcþionare a noilor
Departamente, precum ºi Regulamentul
propriu al acestora, Departamentul a fost
organizat ºi funcþioneazã ca atare ºi în prezent.

În aceastã perioadã, sub îndrumarea
nemijlocitã ºi cu sprijinul constant al
conducerii, al Senatului Universitãþii,
Departamentul s-a consolidat treptat, reuºind
sã îºi realizeze în condiþii optime, misiunea
ºi obiectivele ce i-au fost încredinþate.

Astfel, în întreaga perioadã de zece ani
de funcþionare a Departamentului au fost
adoptate mãsurile în vederea aplicãrii
unitare a planului de învãþãmânt naþional
ºi a programelor cadru ale disciplinelor de
studiu, în vederea asigurãrii ºi armonizãrii
conþinutului procesului de învãþãmânt, cu
exigenþele ºi obiectivele stabilite prin
curriculum-ul naþional pentru învãþãmântul
preuniversitar.

În sprijinul procesului de învãþãmânt
au fost publicate manualele ºi cursurile
pentru disciplinele obligatorii din planul

de învãþãmânt, plus volumul  de �Sinteze�
pentru toate disciplinele din modul.

În fiecare an au fost întreprinse, în timp
util, demersuri ample pentru organizarea
ºi desfãºurarea cu randament sporit a
practicii pedagogice a studenþilor; fiind
elaborate ºi editate un Îndrumãtor pentru
practica pedagogicã, un Caiet de practicã
a studenþilor ºi un Caiet al profesorului
mentor îndrumãtor al practicii.

Treptat, datoritã unei politici adecvate
de personal s-a ajuns ca, în prezent,
Departamentul sã fie încadrat cu numãr
total de 34 cadre didactice, din care
26 titulare la Universitate ºi 8 asociate. Din
total, 8 sunt profesori, 6 conferenþiari,
13 lectori ºi 7 asistenþi. Din aceºtia, 24 au
doctoratul în ºtiinþe ºi 8 sunt doctoranzi.

Un factor esenþial care a favorizat
desfãºurarea optimã a activitãþii Departa-
mentului l-a constituit infrastructura ºi baza
materialã (spaþiile de studiu, cabinetele de
metodicã ºi practicã pedagogicã, labora-
toarele de tehnologie didacticã, cu  dotãrile
lor corespunzãtoare), pe care conducerea
Universitãþii le-a pus la îndemâna
Departamentului, cu solicitudine, exprimând
grija pentru a crea toate condiþiile necesare
obþinerii unor rezultate pozitive în
pregãtirea teoreticã ºi practicã a studenþilor
pentru exercitarea profesiunii didactice.

La acestea s-a adãugat ºi faptul cã, pe
parcurs, s-a realizat o bunã conlucrare a
Departamentului cu decanatele ºi
conducerile facultãþilor ºi a beneficiat din
partea rectoratului Universitãþii o constantã
îndrumare ºi sprijin în soluþionarea tuturor
problemelor de conþinut, de organizare, de
personal ºi funcþionare normalã, optimã a
întregii activitãþi a acestuia.

Un moment de vârf în viaþa Depar-
tamentului, care a confirmat oportunitatea
ºi viabilitatea acestuia, l-a constituit
obþinerea la data de 13.06.2003, a Ordinului
Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului de
aprobare a organizãrii ºi funcþionãrii
acestuia ca �instituþie specializatã pentru
profesionalizarea pedagogicã a viitorilor
profesori� cu toate atribuþiile, drepturile ºi
obligaþiile derivate din acest statut.

Pe aceastã bazã, Departamentul ºi-a
multiplicat ºi diversificat oferta educaþionalã,
în prezent realizând, pe lângã programul de
formare iniþialã pentru cariera didacticã pe
parcursul studiilor universitare de licenþã,
pentru absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
superior, care nu au obþinut pregãtirea
pentru cariera didacticã în timpul studiilor
universitare, un program intensiv de pregãtire
în regim de învãþãmânt postuniversitar. La
acestea se asociazã în mod fericit Programul
�MILENIUL III SPIRU HARET� de formare
ºi formare continuã pentru personalul de
conducere, îndrumare ºi control din
învãþãmântul preuniversitar.

Ansamblul eforturilor Universitãþii de
a participa la pregãtirea personalului
necesar sistemului naþional de învãþãmânt
s-a finalizat cu peste 10.000 de cadre
didactice calificate pentru toate treptele
învãþãmântului preuniversitar; învãþã-
mântul preºcolar, gimnazial ºi liceal, ceea
ce reprezintã o pondere semnificativã din
necesarul total de personal didactic al ºcolii
româneºti contemporane.

Efigii muzicale

Este deosebit de interesant, simptomatic
chiar, modul în care muzica a invadat � la
propriu � toate �culoarele� Universitãþii
Spiru Haret, de la spaþiul fizic sau cerinþele
specializãrii la cel spiritual � avem în vedere
concertele, recitalurile sau transmisiile
postului de televiziune tvRM!

Cum puþinã istorie nu stricã niciodatã,
este cazul sã traversãm cu privirea anii
începutului: Facultatea de Muzicã a intrat,
de la bun început în acel corpus academic
vizionar, proiectat ºi temeinic �pus în
paginã� de iniþiativa creatoare prin care
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rector al Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, împreunã cu
un alt rector de tradiþie în învãþãmântul
muzical românesc � prof. univ. dr. H.C.
Victor Giuleanu puneau bazele acelei
facultãþi care � peste ani � urma sã devinã
important reper în învãþãmântul muzical
românesc: Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret.

Nu puþini sunt aceia care ºi-au îndreptat
paºii cãtre instituþia nou creatã pentru a se
împãrtãºi din lumina pe care le-o sãdeau
în suflete veritabili maeºtri, pasionaþi sã
dea viaþã visului tinerilor de a deveni
formatori ai tinerei generaþii; aici se
pregãtesc, încã de la înfiinþare, viitorii
profesori de muzicã, cei care sunt
responsabili pentru formarea complexã, în
direcþia educaþiei artistice, în general ºi
muzicale, în special.

La Facultatea de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret existã un creuzet în care, la
capãtul unui intens studiu, prin activitãþi
prin excelenþã practice sau cu puternicã
amprentã teoretico-practicã se desãvârºeºte
formarea celor ce vor preda, de la catedrã
tainele muzicii; iar aceºtia nu au fost ºi nu
sunt puþini. Faþã de un real deficit privind
cadrele specializate în aceastã direcþie,
Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret ºi-a propus ºi a onorat � promoþie de
promoþie, umplerea unui gol dureros în
învãþãmântul preuniversitar românesc.
Astãzi, cei peste 1000 de studenþi ai
facultãþii sunt dovada vie a unui învãþãmânt
de calitate, perfect balansat între tradiþie ºi
modernitate, un învãþãmânt în care
specificul specializãrii � Pedagogie

muzicalã � este respectat în datele sale
esenþiale; este notoriu faptul cã nicãieri pe
glob, cu atât mai puþin în þara noastrã, nu
existã reþetare imuabile, de aceea se poate
vorbi, cu fiecare nou început de an, de un
spirit înnoitor ce face ca structurile
curriculare sã respire continuu un aer
proaspãt, sã fie flexibile, permiþând adaptãri
ºi infinitezimale corecþii, impuse de ritmul
dinamic al învãþãmântului universitar
românesc, aflat la ora confruntãrii cu piaþa
muncii ºi cu noutãþile impuse de apropiata
aderare la normative europene. În acest an
universitar, la finele lui, o nouã promoþie,
cea de-a patra de când facultatea este
acreditatã, va porni cãtre catedrele ce îºi
aºteaptã profesorii; între ei, ºi primii
licenþiaþi ai formei de învãþãmânt ID, tineri
ce au bãtut la porþile facultãþii cu speranþa
împlinirii visului de a deveni profesor de
muzicã ºi a se forma în condiþii extrem de
dure, în paralel cu angajarea lor într-o altã
activitate. Va fi un examen exigent, nu doar
pentru ei, ci ºi pentru cei care i-au format ºi
le-au vegheat devenirea, pe parcursul anilor
de studenþie.

Dar cine sunt aceºtia din urmã? Cine
le-au fost profesori ºi cine a îndrumat
generaþii de studenþi pe spinosul, dar atât
de incitantul drum al cunoaºterii?

Dãltuitã ca facultate cu unicã
specializare � Pedagogie muzicalã  � de
cãtre cel ce i-a dat viaþã � maestrul Victor
Giuleanu, Facultatea de Muzicã se
recomandã cu un corp profesoral pentru
care cuvântul de ordine rãmâne cultivarea
�artei de a învãþa�, pentru a onora astfel
viitoarea meserie: aici, pe bãncile facultãþii,
magiºtrilor le revine sarcina de a forma
viitorii formatori de tinere conºtiinþe
artistice. Sunt, între cele 25 de  cadre
didactice titulare, nu mai puþin de 24 doctori
ºi doctoranzi, la rândul lor muzicieni de
altitudine spiritualã, reputaþi compozitori
sau muzicologi, membri ai Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor, interpreþi
cu susþinutã activitate concertisticã pe
podiumurile de concert din þarã ºi de peste
hotare, pedagogi de valoare, posibile
exemple, în cele mai diferite ipostaze,
pentru cariera viitoare a studenþilor lor.

Ei i-au învãþat pe tinerii ce bãteau la
porþile cunoaºterii cãile cunoaºterii ºi ale

cercetãrii � în lungile ore de practicã
artisticã, în lucrãrile realizate în cercuri
studenþeºti, finalizate sub lumina
reflectoarelor, în emisiunile postului de
televiziune tvRM, pe podiumul de concert
al Aulei Magna, al Amfiteatrului Studio
sau în lãcaºul Facultãþii de Muzicã, în
recitaluri sau concerte corale, vocale,
vocal-instrumentale ori în sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice; ba chiar ºi depãºind
recent aceste deja tradiþionale scene � pe
podiumul de concert al Filarmonicii de
Stat �Paul Constantinescu� din Ploieºti pe
care, cu ocazia reuniunii naþionale de
cântãri �Ioan Cristu Danielescu�, Corul
Universitãþii Spiru Haret a repurtat un
binemeritat succes.

Celor ce ºi-au împlinit visul cunoaºterii
universitare pe bãncile Facultãþii de Muzicã
a Universitãþii Spiru Haret nu le rãmâne
decât ca � dupã anii de studenþie pentru
ale cãror rezultate stau mãrturie carnetele
în care se rãsfaþã nu puþine note caligrafiate
cu douã cifre � sã rãmânã aceleaºi
personalitãþi exemplare, model pentru
privirile mirate cu care vor face cunoºtinþã
la catedrã.

Deja, din 1997 pânã acum, avem multe
rãspunsuri din teritoriu. Ceea ce este cu
adevãrat remarcabil este faptul cã foºtii
studenþi se reîntorc la dascãlii lor, pentru a
le mulþumi, pentru a se sfãtui în diferite
probleme de predare sau pentru a constata
noutãþile apãrute în domeniu. Aºa se face
cã mulþi dintre ei au devenit masteranzi,
parte din ei absolvind deja masteratul Arta
Muzicalã cu impresionante rezultate;
disertaþiile susþinute au dezvãluit aspecte
nebãnuite ale personalitãþii lor, între care
capacitatea de analizã ºi sintezã, ca ºi spiritul
cercetãtorului, sedus de studiile de caz, ca
ºi  de aspecte inedite ale muncii didactice,
cu exemplarã înrãdãcinare în tradiþia
învãþãmântului românesc ºi racordarea la
cele mai incitante zone ale învãþãmântului
european sau transeuropean.

Dar ceea ce are în plus Facultatea de
Muzicã sunt nu doar licenþiaþii aflaþi astãzi
la catedrã (chiar universitarã!) ori în cluburi
ale copiilor, în faþa formaþiilor vocale sau
instrumentale ca dirijori sau parte a
acestora ca interpreþi, în faþa microfonului
în calitate de redactori radio sau tv,
mânuind stiloul ca redactori în presa scrisã,
ci impresionante generaþii de artiºti care au
dus deja numele României pe cele mai
depãrtate meridiane sau paralele ale
globului, vorbind tuturor despre bucuria de
a fi român. Este o adevãratã onoare pentru

o facultate de prestigiul Facultãþii de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret sã dea
ºi altfel de licenþiaþi sau masteranzi,
dedicaþi cauzei artei pe care o profeseazã
ºi îndrãgostiþi de ea, cãci este singurul
mijloc prin care pot face elogiul muzicii
înnobilate prin anii de învãþãturã pe bãncile
facultãþii.

ªi ei se reîntorc, de oriunde ar fi, pentru
a ne vorbi despre succese ºi împliniri sau
pentru a dobândi încã o diplomã, ca cea
de masterat, de pildã, atât de preþuitã.

Realizãrile facultãþii în scurta, dar atât
de cuprinzãtoarea ei istorii sunt impre-
sionante; e drept, se poate scrie povestea
adevãratã ºi completã a devenirii lor, dar
consider cã ceea ce este mai de preþ este
ce s-a construit în conºtiinþele celor pentru
care ideea acestei facultãþi ºi a celor care
i-au format ca muzicieni a devenit
sinonimã cu calitatea de excepþie a actului
educaþional ºi cu altitudinea spiritualã ºi
moralã. ªi nu doar ce s-a imprimat în
sufletele lor, ci ºi mai departe, în efigiile
din cele mai tinere glasuri; ºtim cã nu va fi
departe ziua în care foºtii studenþi vor
învãþa calea succesului pe mai tinerii lor
învãþãcei. ªi atunci, ca ºi acum, în prag de
fiecare toamnã, câte un profesor sau
pãrinte emoþionat va îndruma paºii cuiva
pe calea doritului �ad astram�.

Corul Universitãþii Spiru Haret

Prof. univ. dr. Florian TÃNÃSESCU

Prof.univ.dr. H.C.
Ion TUDOSESCU

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Directorul Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic

Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã
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Centrul de Limbi Strãine (CLS) al
Universitãþii Spiru Haret cunoaºte o
evoluþie semnificativã ca instituþie
educaþionalã ºi culturalã în plan naþional ºi
internaþional. Încã de la înfiinþarea sa, în
octombrie 2002, activitatea Centrului a fost
conceputã ca rãspuns la cerinþele impuse
în etapa pe care o traversãm de amplificarea
ºi specializarea procesului de  comunicare
plurilingvisticã. Adecvându-se fenome-
nelor asociate cu globalizarea ºi cu
multiculturalismul, Centrul ºi-a propus ca
obiectiv central extinderea ºi aprofundarea
cunoaºterii limbilor strãine prin forme
intensive de predare/învãþare, care sã
suplimenteze ºi sã consolideze învãþarea
limbilor strãine la nivel pre-universitar,
universitar ºi post-universitar.

Deloc neglijabil a fost criteriul mutaþiilor
produse în piaþa muncii în contextul
pregãtirii României pentru aderarea la
Uniunea Europeanã în 2007. Astfel, au
sporit considerabil perspectivele de
inserþie a cetãþenilor  români în piaþa muncii
internã ºi externã, a crescut oferta pentru
slujbe care implicã folosirea limbilor strãine
în domenii economice, comerciale,
medicale, juridice, politice sau culturale.
Asemenea necesitãþi de personal care sã
mânuiascã cu uºurinþã limbile strãine apar
tot mai mult la nivelul instituþiilor europene
(din Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg),
în cadrul firmelor mixte sau a companiilor
strãine amplasate pe teritoriul sau în afara
României. Iatã de ce organizarea unor forme
de învãþãmânt de limbi strãine dinamice,
moderne, ºi flexibile în cadrul instituþional
al unor centre specializate, de preferinþã sub
egida unor instituþii de învãþãmânt superior,
cum este, în cazul nostru Universitatea
Spiru Haret, se dovedeºte a fi nu doar o
necesitate stringentã, ci ºi o oportunitate
beneficã pe multiple planuri.

Menirea Centrului de Limbi Strãine a
fost ºi este complexã. Ea vizeazã toate
stadiile de achiziþie a limbilor strãine,
oferind o întreagã gamã de cursuri
modulare diversificate pe nivele: module

destinate începãtorilor, celor cu nivel mediu
de cunoaºtere a limbii respective ºi celor
avansaþi. Activitatea de predare se bazeazã
pe o concepþie curricularã coerentã, care
asigurã continuitatea procesului de
însuºire a limbii prin glisarea, în funcþie de
nivelul atins anterior de student, de la un
modul la altul. Nivelul de plecare este
stabilit în mod obiectiv, prin aplicarea unor
teste diferenþiate, care verificã fondul de
cunoºtinþe lexicale, gramaticale ºi
conversaþionale ce constituie inputul
studentului la înscrierea sa într-un modul
sau altul. Periodic se aplicã ºi testãri parþiale
pentru constatarea progreselor fãcute.
Scopul pe care candidatul ºi-l propune ca
rezultantã a cursului este ºi el luat în
considerare la repartizarea studenþilor pe
nivele ºi grupe.

Modulele se întind pe intervale de trei
luni, cuprinzând seminare bisãptãmânale
de câte o orã ºi jumãtate, totalizând 32 de
ore. Paleta de limbi strãine pe care o oferã
Centrul de Limbi Strãine este bogatã ºi
variatã, ea incluzând engleza, franceza,
germana, italiana, spaniola, rusa, araba ºi
japoneza. Experienþa dobânditã în cei patru
ani de la înfiinþare ne aratã cã prioritatea a
deþinut-o limba englezã, în variantele sale
britanicã ºi americanã.

Politica managerialã a Centrului de
Limbi Strãine se caracterizeazã prin
deschiderea manifestatã în direcþia
colaborãrii nemijlocite cu instituþii
academice din þãrile ale cãror limbi se
studiazã în cadrul modulelor organizate.
Aceste forme bilaterale se adreseazã
cursanþilor al cãror obiectiv pragmatic este
obþinerea, în urma unei  testãri finale
complexe, a unor certificate cu valabilitate
internaþionalã, acordate de comisii care
reprezintã instituþia universitarã aparþinând
comunitãþii lingvistice respective
(britanicã, americanã, francezã etc.). In
acest sens am dezvoltat colaborarea cu
Institutul de Anglisticã al Universitãþii din
Michigan (SUA),  pe baza unui contract
partenerial cu Uniunea eleno-americanã,

încheiat în anul 2002. Scopul final al
cursurilor organizate de noi, cursuri la care
ne vom referi în detaliu în partea a doua a
prezentului articol este obþinerea de cãtre
cursanþi a certificatelor ECCE (pentru
competenþã în limba englezã) ºi ECPE
(pentru excelenþã în aceeaºi limbã). O altã
colaborare demnã de menþionat este cea
desfãºuratã cu Departamentul pentru
predarea limbii engleze al Consiliului
Britanic din Bucureºti, cel din urmã fiind
principalul organizator al examenelor pentru
obþinerea diferitelor tipuri de Certificate
Cambridge.

Publicul cãruia i se adreseazã Centrul
de Limbi Strãine este extrem de diferenþiat.
Pe de o parte, cursurile organizate de noi,
îndeosebi cele pentru perfecþionarea
cunoºtinþelor de limbã strãinã, sunt
frecventate de proprii noºtri studenþi,
aparþinând diferitelor facultãþi din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. In grupele care
lucreazã conform programului  de pregãtire
pentru obþinerea certificatelor cu
valabilitate internaþionalã (Michigan sau
Cambridge) s-au perfecþionat numeroºi
studenþi de la Facultatea de Studii ºi
Relaþii Internaþionale a Universitãþii Spiru
Haret ºi chiar o serie de studenþi ai
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
din aceeaºi universitate.

Pe de altã parte, aceste cursuri au atras,
de-a lungul anilor, prin calitatea
excepþionalã a pregãtirii, un public larg de
diferite vârste ºi formaþii profesionale.
Cursurile pentru ECCE ºi ECPE au fost
frecventate în ultimii ani de aproximativ 250
studenþi, dintre care aproximativ 200 au
reuºit sã obþinã certificatele finale eliberate
de Universitatea din Michigan. Cursurile
de pregãtire pentru engleza britanicã
(finalizate cu Certificate Cambridge) au
fost urmate de circa 160 de studenþi în
aceeaºi perioadã (2002-2006). Luând în
considerare vârstele participanþilor, a cãror
majoritate (85%) deþin în prezent
certificatele Michigan sau Cambridge,
remarcãm preponderenþa adulþilor, ceea ce
confirmã contribuþia Centrului la educaþia
acestora ºi la conversia lor profesionalã.

Centrul de Limbi Strãine al Fundaþiei
România de Mâine a atras ºi un numãr
considerabil de începãtori (circa 150
persoane), precum ºi cursanþi cu nivel
mediu sau avansat interesate în
perfecþionarea în domeniul limbajelor
specializate. Astfel , începând cu 2004 au
funcþionat grupe al cãror program de studiu
s-a axat pe engleza medicalã.

Activitatea Centrului s-a extins ºi în alte
instituþii din Bucureºti, precum ºi la centrele

universitare din provincie, ca de pildã
Constanþa, Craiova, Gãieºti ºi Râmnicu-
Vâlcea. In Bucureºti, Centrul nostru a
asigurat pregãtirea elementarã, medie ºi
avansatã a 100 de cursanþi din cadrul
Petrom, conform unui contract cu aceastã
instituþie, câºtigat prin licitaþie.

Succesele de pânã în prezent s-au
datorat în mare mãsurã programelor ºi
materialelor folosite ca suport (manuale
diferenþiate, de datã recentã, editate de
universitãþile strãine implicate (Cambridge
ºi Michigan), însoþite de CD-uri, casete
audio ºi  video, DVD-uri). Cu o importantã
contribuþie s-a înscris echipa de cadre
didactice tinere, ai cãrei membri au calificãri
masterale ºi/sau doctorale, dublate ºi de
certificate de atestare acordate de
coordonatorii britanici sau americani, în
urma unor cicluri de instruire þinute anual.

In domeniul gramaticii practice
materialele au fost completate cu culegere
de exerciþii ºi teste elaborate în cadrul
Centrului ºi al Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.

 Calitatea suportului metodologic al
predãrii ºi selecþia exigentã a studenþilor
au avut drept rezultat un procent
preponderent al candidaþilor promovaþi cu
calificative bune ºi foarte bune, care ne
plaseazã pe primul loc în sud-estul Europei
la examenul administrat de Universitatea
Michigan în plan mondial.

Centrul nostru a beneficiat din plin de
amplasarea sa în cadrul ºi chiar în incinta
Universitãþii Spiru Haret, oferind astfel un
context adecvat de studiu universitar ºi
post-universitar. Integrarea Centrului de
Limbi Strãine în imobilul care funcþioneazã
ca sediu principal al Universitãþii Spiru
Haret, situat în zona centralã a Capitalei,
care gãzduieºte ºi Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine prezintã mai multe
avantaje: contacte facile cu cadrele
didactice care predau la Centru, accesul la
biblioteca Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine, accesul la laboratoarele multi-
media.

In concluzie, activitãþile didactice
intensive desfãºurate pânã în prezent au
dus la progrese marcante în direcþia ridicãrii
nivelului de pregãtire în domeniul limbilor
strãine, cu accent pe limba englezã, a unui
mare numãr de studenþi de la facultãþile din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, precum ºi
iniþierea sau perfecþionarea post-
universitarã a adulþilor calificaþi în diferite
arii profesionale.

Centrul de Limbi Strãine

Un excelent spaþiu pentru
specializarea comunicãrii

plurilingvistice
Conf. univ. dr. EMILIA BONDREA � Director General

Conf. univ. dr. DOMNICA ªERBAN � Director de Studii Ar fi exagerat sã spunem cã
numãrul celor ce au venit cãtre
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism a
Universitãþii Spiru Haret a crescut într-o
progresie geometricã? Nu suntem
partizanii evaluãrilor cantitative ºi de
aceea ne vom aduce aminte doar de
începuturile modeste ale primului an,
modeste numeric, ºi de creºterile în
orice caz spectaculoase de la un an la
altul.

O curbã necontenit ascendentã.
Cum am înþeles învãþãmântul
ziaristic la Universitatea Spiru
Haret? În primul rând, printr-o
solicitare a potenþialului creator al
studenþilor. Cursurile n-au avut
nimic din rigiditatea didacticã, n-au
pus accentul pe memorizarea unor
reguli, ci dimensiunea teoreticã a
fost însoþitã totdeauna de cea
practicã.

Sã nu uitãm faptul cã
Universitatea noastrã are douã
�pârghii� esenþiale pentru practica
studenþeascã: postul de televiziune
România de Mâine ºi publicaþia
Opinia naþionalã. La aceasta din
urmã au apãrut pânã acum câteva
pagini scrise de studenþi care au fãcut
primii paºi în ziaristicã datoritã acestui
laborator îndrumat de cadrele
didactice, iar tvRM nu numai cã are
mulþi dintre redactorii sãi absolvenþi
ai Facultãþii noastre, dar în
permanenþã echipe de studenþi sunt
implicate în activitatea postului de
televiziune.

Nu vom putea face aici o expunere
asupra structurii programei de
ziaristicã de la Universitatea Spiru

Haret. Ce vom putea spune aici este
faptul cã am urmãrit sã oferim viitorului
ziarist posibilitatea unei pregãtiri
complexe.

Aflat în faþa unui univers din ce
în ce mai bogat în informaþii,
solicitat de o multitudine de probleme
pe care reali tatea le scoate
necontenit la ivealã, orizontul sãu nu
se poate limita doar la rubrica pe care
o va susþine o perioadã mai lungã sau
mai scurtã de timp. Facultatea
noastrã îºi deschide orizonturile
pentru o înþelegere ºi o apreciere a
tuturor fenomenelor, pentru a le
judeca nu numai în perspectiva a
ceea ce este imediat, ci a �lungii
durate�. Un ziarist care sã nu aibã
posibilitatea unei aprecieri dictatã
doar de moment ºi de conjuncturã, ci
ºi de o viziune globalã asupra vieþii.

În acelaºi timp, prin studierea
modelelor ziaristicii româneºti, atât de
bogate, atât de expresive, atât de
criticate astãzi, ci au în faþa ochilor un
sistem de referinþã peren, benefic
pentru orice moment al percepþiei lor
în mass-media.

Bucuria noastrã se manifestã pe
douã planuri de importanþã: când
constatãm afluxul constant al
absolvenþilor liceului cãtre Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism a
Universitãþii Spiru Haret ºi atunci
când citim, auzim ºi vedem în paginile
ziarelor, revistelor, la posturile de radio
ºi televiziune întâlnim în instituþiile de
comunicare un numãr însemnat de
tineri care au urmat cursurile facultãþii
noastre.

Cult pentru o pregãtire
complexã

Conf. univ. dr. Valeriu RÂPEANU
ªeful Catedrei de Jurnalisticã a Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor
Apariþii recente la Editura Fundaþiei România de Mâine

De la începutul anului universitar 2005-2006, au vãzut lumina tiparului peste 200 de cursuri ºi manuale,
cu un tiraj global de 300.000 de exemplare

Petru Lisievici (coordonator),
Mihaela Þãranu, Roxana Tudoricã
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Evenimentele politice, evoluþia lor
contradictorie, adesea pe contrasensul
normalitãþii, aratã cã tranziþia româneascã
a împãmântenit mentalitãþi ºi limbaje politice
de sezon, efemere ºi artificiale, care sapã
încrederea cetãþeneascã în politici ºi
politicieni. Limbajul politic, evoluþia sau
involuþia lui calitativ-expresivã oglindesc
în fapt starea politicii, indicele ei de
raþionalitate (dacã ºi când existã) ºi, nu în
ultimul rând, pur ºi simplu, relevã gradul
scãzut de sãnãtate moralã a unei pãrþi deloc
neglijabile a actorilor politici.

Dacã, în anumite ipostaze, opinia
publicã primeºte ºi priveºte cu mirare
transpunerea în practicã a celebrului dicton-
paradox limba i-a fost datã omului ca
sã-ºi ascundã gândurile (vezi mai toate
declaraþiile ºi promisiunile din campaniile
electorale), ultimele manevre verbale de pe
scena politicã a anului 16 al tranziþiei ridicã
din nou semne de întrebare ºi îndoieli cu
privire la seriozitatea ºi temeinicia angajãrii
clasei politice, în ansamblul sãu, într-un
efort constructiv pentru þarã.

Aºa cum se petrec lucrurile (faptele
sociale) ºi cum se repetã zgomotos
declaraþiile, îndeosebi ale celor aliaþi pentru
putere, þinta strategicã a etapei, dupã
aproape un an de zbatere ºi tatonãri, fãrã
impact social vizibil, inclusiv în privinþa
mult trâmbiþatei cote unice de impozitare,
rãmâne o pãtimaºã depesedizare, adicã
lichidarea a tot ce þine de om ºi faptã ori de
reglementare, din vremea fostei guvernãri.
La rândul ei, fosta guvernare practicase, ºi
ea, cu sau fãrã declaraþii publice,
decederizarea.

Simplificând explicaþia în folosul
înþelegerii consecinþelor negative ale patimilor
politice, alternanþa la putere, ca expresie
fireascã a jocului democratic  ºi a preferinþelor
electoratului, se transformã pentru mai toþi
politicienii în demers încãpãþânat pentru
�demolarea� celor dinainte.

În toiul unor asemenea acþiuni
colaterale treburilor reale ale societãþii,

Politica faþã cu societatea civilã
Opinii în Opinia

interesele generale ale acesteia nu mai încap
pe �ordinea de zi� a guvernãrii curente,
încãrcatã cu strategiile vizibile sau invizibile
ale ºtergerii urmelor trecutului.

Cum logica schimbãrii este implacabilã,
mai ales în viaþa politicã, existã toate premisele
subiective (dar, cu timpul, ºi obiective) ca
dupã viitoarea alternativã la putere, noii aleºi,
indiferent de natura ºi structura organizãrii
lor politice sã-ºi regleze tirul acþiunilor
principale spre depenelizare, depederizare,
deudemerizare sau, pe scurt, spre
deDAdaizare, ca sã rãmânem în þarcul
limbajului de sezon. Judecând dupã mersul
evenimentelor postdecembriste ºi dupã
încrâncenarea conflictualã din actuala
legislaturã, din zona puterii sau cea a opoziþiei,
se observã cu ochiul liber cã pentru noua
clasã politicã, în formare tulburatã de proprii
sãi protagoniºti ºi mult prelungitã peste
aºteptãri, termeni moderni consacraþi ai
politicii, precum consecvenþã principialã,
continuitate ºi coerenþã legislativã,
compromis principial în interesul cauzei
generale, solidaritate de acþiune naþionalã,
fãrã a mai vorbi despre consens, pluralism
constructiv sau alianþa larg cuprinzãtoare,
ca în cazul recent al Germaniei, nici nu au
intrat în uz. ªi nici mãcar în �abuzul�, benefic
totuºi, al unor teoretizãri colocviale prin
seminarii sau mese rotunde. Se pare cã unora
le este ºi fricã de un asemenea demers,
partizanatul încrâncenat devenind un fel de
platformã ce ºi-a trimis adepþi ºi în societatea
civilã. Reprezentanþi ai acesteia, mai precis,
unele structuri acþionând în  numele ei s-au
arãtat ºi se aratã a fi anexe sau �ajutoare� ale
unor orientãri politice unidirecþionale, lesne
sesizabile, fapt ce a dus la scãderea continuã,
pânã la dispariþie, a credibilitãþii sociale,
implicit a necesarei influenþe constructive
asupra comportamentelor ºi mentalitãþilor de
guvernare, chiar asupra formaþiunilor politice
ºi a politicilor, fie ele de stânga, de dreapta
sau de centru.

La o analizã retrospectivã, oricât de
liniarã, rezultã cã, la noi, societatea civilã,
adicã, unele segmente ale sale, s-au arãtat
a fi mai tot timpul colorate politic. Este cazul

notoriu al unor diverse structuri, de la
organizaþii profesionale (sindicate, grupuri
de intelectuali) la structuri de acþiune
imediatã ºi directã în sfera vieþii
democratice, a dialogului social (direcþionat
uneori ca monolog imperativ), la susþineri
mediatice manifest orientate politic. Altfel
spus, idealul sau sloganul clasicizat politica
în serviciul societãþii dezvãluie, în oglinda
practicii sociale, anomalia raportului invers:
societatea civilã în slujba politicilor ºi
politicienilor.

Sub acest aspect, care nu este unul
marginal sau formal, doar de limbaj, ieºirea
din tranziþia oscilantã ºi intrarea în
normalitate stabilizatã, presupune
normalizarea raporturilor dintre forþele (sau
formaþiunile) politice ºi ansamblul societãþii
civile. Diversitatea generoasã a structurilor
posibile ale acesteia poate rãspunde
constructiv pluralismului politic al
democraþiei reale ºi efective, însã, cu
condiþia ralierii tuturor la exigenþele
interesului naþional asumat.

Dacã dupã fiecare ciclu electoral se
declanºeazã la comandã campaniile
destructurãrii trecutului politic ºi împregnãrii
lui cu �agenþii� prezentului, existã toate
condiþiile reluãrii la sfârºit a sterilelor arãturi
ºi învãþãri de tip Sisif pe ogorul unei
democraþii care nu poate ºi nu trebuie sã
rãmânã, în ochii cetãþeanului român
europenizat, ca un fel de statuie de nisip la
marginea mãrii. În profunzimea ei, societatea
civilã este tot mai convinsã cã politicile care
�ponteazã� pe calul rivalitãþii perpetue ºi nu
pe cel al competiþiei constructive, societatea
româneascã nu câºtigã nimic. Cursele
închipuitelor deparazitãri doctrinare nu au
ºi nu pot avea învingãtori durabili.

În ce o priveºte, societatea civilã, mai bine
structuratã ºi autoorganizatã, real
independentã de politici ºi politicieni,
indiferent de orientare ºi doctrinã, are ºansa
ºi misiunea de a contribui determinant la
limpezirea ºi împlinirea intereselor naþionale
într-o lume a integrãrii ºi mondializãrii.

Ion MITRAN

Frustrãrile românilor
Prof.univ.dr. Victor STOICA

Ioana MURARIU

De aproape 60 de ani românilor li se tot
ia câte ceva ºi de fiecare datã primesc, în
schimb, promisiuni peste promisiuni.
Succesiv, li s-au luat pãmânturile ºi vitele
în procesul îndelungat al cooperativizãrii,
apoi locuinþele, fabricile ºi uzinele într-o
singurã zi printr-un act de naþionalizare, au
fost strãmutaþi de la sat la oraº într-o lungã
perioadã de timp numitã a industrializãrii
ºi, dupã 1990, toate aceste evenimente care
s-au desfãºurat în sens invers au determinat
erupþii de energie orientate spre
transformativism, în detrimentul ego-ului.

Da, România s-a cooperativizat, s-a
naþionalizat, s-a industrializat, s-a privatizat
ºi s-a democratizat în 60 de ani de chinuri ºi
sacrificii care au determinat frustrarea
populaþiei în generaþii care au trecut de la
o sãrãcie, la o sãrãcie ºi mai mare.
Occidentul, care nu a cunoscut toate
aceste procese, s-a transformat ºi a evoluat
timp de aproape 300 de ani cu întreruperi

neînsemnate la scara istoriei. El a mers pe
linia economiei de piaþã, s-a industrializat,
s-a democratizat ºi s-a globalizat.

România, prin reforma de dupã 1989, a
trecut printr-un proces de terapie intensivã
constând dintr-un ºoc legislativ, din
imitarea instituþiilor occidentale, toate
reprezentând o goanã dupã europenism,
reuºind, în final, sã facã scenografia socialã,
economicã, politicã ºi militarã care sã fie
cât mai plãcutã Uniunii Europene.

Pluripartidismul, în chinurile naºterii, a
generat o clasã politicã de o calitate
îndoielnicã, cel puþin din punctul de vedere
al patriotismului, al apãrãrii ºi promovãrii
intereselor naþionale. Pe ei nu-i plângem,
au conturi grase în bãnci, vile de lux, câte
2-3 maºini etc.

Omisiunea cea mai neplãcutã este lipsa
apariþiei clasei mijlocii. Tot cântatã acum
câþiva ani, cei care trebuiau sã faciliteze
apariþia ºi consolidarea ei � puterea � nu-ºi
mai pun aceastã problemã atât timp cât
exponenþii ei s-au izolat de mase printr-un
proces fatidic, mult timp de aici încolo
ireversibil, de polarizare socialã.

Ce sã mai spunem despre pãturile cele
mai sãrace ale populaþiei? Dupã criteriul
gradul de dezvoltare a unei þãri se mãsoarã
prin nivelul de trai al pãturilor cele mai
defavorizate, putem afirma cã România nu
poate avea pretenþia cã ar fi pãrãsit clubul
þãrilor din lumea a treia. Prin recentele
scumpiri, ca ºi prin scumpirile care sunt
anunþate, este de neînþeles o politicã
economicã de o asemenea facturã.

Încercând sã lãmurim misterul acestei
politici, ne-am imaginat mecanismul cerere-
ofertã astfel: producþia indigenã este destul
de scãzutã, deci, oferta este micã. Cum
inflaþia este inamicul public nr. 1, se reteazã
cererea, prin scãderea puterii de cumpãrare
care înseamnã preþuri mari. Nu poate fi o
cerinþã a Uniunii Europene atât de bizarã,
ca aleºii neamului sã ia mãsuri aspre
împotriva celor ce i-au ales. Este, pur ºi
simplu, o exigenþã a menþinerii
principalelor echilibre macroeconomice
în zona de optim la un nivel de eficienþã
pozitivã, indiferent de precaritatea ei.
Eficienþa macroeconomicã este sarcina
statului, eficienþa microeconomicã este o
problemã antreprenorialã a managerilor
societãþilor private.

�În acest manual se observã o constantã aliniere
la problemele teoriei literare moderne (...)
Notabil este cã se oferã studenþilor chiar ºi o
schiþã a teoriei literare româneºti� (A. Marino).

În 1988, Marian Vasile a publicat o lucrare
de deosebitã valoare practicã ºi teoreticã:
Conceptul de originalitate în critica literarã
româneascã. Singularã în cultura româneascã.
Cercetãtor ºtiinþific principal la Institutul de
Istorie literarã ºi teorie literarã �G. Cãlinescu�,
a elaborat studii docte ºi originale, a colaborat
la elaborarea Dicþionarului Scriitorilor Români,
din care au apãrut patru volume, sub girul
academicianului Eugen Simion. A scris ºi a
publicat lucrãri de referinþã despre Istoria criticii
literare de la noi, ºi, în ultima vreme, o lucrare
remarcabilã despre gândirea teoreticã ºi sistemul
critic de renume mondial a lui M. Bahtin. Ca
teoretician literar s-a preocupat cu competenþã
de un domeniu slab reprezentat în þara noastrã.

Spre meritul sãu, în activitatea sa n-a dat
tribut sociologismului vulgar, mecanicist ºi
didacticist, modelelor stupide ale realismului
socialist, deºi era un foarte bun cunoscãtor al
limbii ruse, n-a luat decât ceea ce era valoros în
cultura acestei limbi. S-a ocupat de gânditori de
tip occidental, moderni precum M.Bahtin în
admirabila lucrare Discursul dialogic (Editura
Ahos, 2001). Vasile Marian avea vocaþia ideilor
decantate, nu a palavragerilor ifosit-elitiste.
Gândea ºi scria cu seriozitate, evitând
savantlâcurile penibile.

N-a confundat, în gândirea sa teoreticã
modernitatea cu moda.

Era un model de comportare.
Dintr-o regretabilã ºi condamnabilã

atitudine a criticii literare ºi a editorilor,
romanele sale au rãmas în umbra uitãrii.

Nefericitul gest s-a fãcut nu numai cu el.
Dar vremea e cel mai bun ºi mai obiectiv critic
literar! Nu ne îndoim cã dacã pumnul de þãrânã
s-a întors în þãrâna din care, se zice cã a fost
fãcut, înviind la Judecata de apoi, lucrãrile sale
valoroase vor dura în biblioteci ºi vor fi rãsfoite
de mâinile multor generaþii, vor rãmâne în minþile
lor, învãþându-le cum sã judece literatura, cum
sã descopere ºi sã preþuiascã frumosul din
creaþia literarã artisticã ºi din viaþa, uneori atât
de urâtã.

Sit tibi terra levis îþi spun colegii de Catedrã
ºi de Facultate, dragã prieten ºi coleg.
Odihneºte-te în pace, dupã o viaþã trudnicã.

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN

IN  MEMORIAM,
VASILE MARIAN

În peisajul atât de complex ºi nuanþat
al activitãþii Universitãþii Spiru Haret,
întâlnirile profesorilor ºi studenþilor cu
remarcabile personalitãþi din viaþa social-
economicã, ºtiinþificã ºi culturalã din þarã
ºi strãinãtate au dobândit, de-a lungul
vremii, drept de tradiþie, confirmând
autenticele deschideri cãtre cunoaºterea
universului valorilor, a experienþelor
acumulate pe drumul sinuos al
reformelor, al modernizãrii.

Unor asemenea preocupãri cu
relevanþã pentru calitatea actului
instructiv-educativ, se circumscrie ºi
întâlnirea ce a avut loc, în ziua de 7
martie, la Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene cu
excelenþa sa, dl. Quinton Quayle,
ambasadorul Regatului Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord.

Ropotele de aplauze ºi entuziasmul
nedisimulat manifestat de cei peste 100
de studenþi din amfiteatrul facultãþii au
oferit întâlnirii o ambianþã destinsã, deloc
protocolarã.

Prof.univ.dr. ªtefan Lache, decanul
Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene a oferit distinsului oaspete
informaþii cu privire la structura
Universitãþii Spiru Haret, infrastructura
ei modernã, patrimoniul propriu ºi,
fireºte, despre facultatea gazdã.

Mulþumind pentru primirea caldã,
excelenþa sa dl. Quinton Quayle a
mãrturisit plãcerea de a se afla într-o
asemenea atmosferã universitarã ºi a
precizat cã s-a mai întâlnit cu studenþi
din Iaºi ºi Vaslui în anii când a venit în
România pentru a învãþa limba românã.
De aici poate ºi accentele moldoveneºti
ce le-a cãpãtat în exprimarea în limba
românã, a continuat, cu farmecul sãu
aparte, dl. ambasador, solicitând
participanþii sã decidã în ce limbã vor sã
se desfãºoare dialogul. Evident, s-a optat
pentru limba englezã.

Pentru început, domnul ambasador a
fãcut câteva remarci cu privire la
activitatea Uniunii Europene, motivând cã,
de fapt, de aceea se aflã la aceastã
reuniune, ºi ºi-a exprimat convingerea cã
România va face parte, în curând, din
aceastã mare familie europeanã. �Sunt
foarte optimist ºi cred cã România va face
faþã acestei mari provocãri care este
integrarea în Uniunea Europeanã. Dar
aceasta nu este o promisiune, o
confirmare a faptului cã aºa se va ºi
întâmpla. Pentru a fi siguri însã trebuie

Întâlnirea ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord,
excelenþa sa dl. QUINTON QUAYLE, cu studenþi ºi profesori
de la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

sã aºteptãm care va fi decizia Consiliului
Europei�.

Dar pentru a accede în U.E. este
nevoie mai mult ca oricând de creºterea
competitivitãþii, de mai mult dinamism,
de finalizarea reformelor ºi înlãturarea
acelor factori care impieteazã asupra
respectãrii criteriilor comunitãþii
europene.

Obsedanta dorinþã a societãþii
româneºti de a se integra în U.E. nu se
va putea transforma în realitate atâta
vreme cât în lupta împotriva
îngrijorãtoarei corupþii nu se vor vedea
ºi rezultate, cât justiþia nu va dovedi
fermitate. Or, dintr-un studiu realizat de
Organizaþia neguvernamentalã
Transparency International ºi Institutul
European de Culturã rezultã cã România
ocupã locul 85 în ierarhia þãrilor socotite
a fi cele mai corupte.

ªi totuºi, o concluzie încurajatoare
s-a degajat din discursul dlui ambasador
al Marii Britanii la Bucureºti: �România
se aflã pe drumul potrivit în efortul de a
se integra în Uniunea Europeanã�.

Apreciind cã din aceastã perspectivã
România a fãcut multe progrese pentru
respectarea criteriilor impuse de procesul de
aderare, dl. ambasador a afirmat cã þara
noastrã beneficiazã de susþinerea Marii Britanii
în vederea realizãrii acestor standarde, ºi a
observat cã în acest efort România are o
amplã susþinere ºi din partea altor state.

Exprimând interesul lor pentru
înþelegerea ºi aprofundarea
mecanismelor ºi resorturilor procesului
de integrare a României în Uniunea
Europeanã, studenþii au profitat de
prezenþa ambasadorului Marii Britanii la
Bucureºti, asaltându-l cu întrebãri.

Seria acestor întrebãri a deschis-o
studentul Ciprian Stãnescu, cel care,
participând la concursul organizat de
Ambasadã la Bucureºti, sub genericul
�România ºtie mai multe despre
Uniunea Europeanã decât ºtie Uniunea
Europeanã despre România�, la care au
concurat peste 100 de candidaþi, a
câºtigat locul II. Acum, la fel de sigur
pe el, s-a adresat domnului ambasador,
cu întrebarea: în ce mãsurã vor fi afectaþi
fermierii români de aplicarea reformelor
ºi politicilor comunitare în agriculturã?
Tot atât cât au fost afectaþi fermierii din
statele care au parcurs aceastã etapã ºi
poate cu consecinþe mai mici, dacã
normele impuse de Uniunea Europeanã
vor fi respectate, dacã fondurile care vor

fi acordate în perioada de preaderare
Sapard ºi Phare vor fi gestionate eficient
� a venit prompt rãspunsul.

De la întrebãri fundamentale privind
cercetarea ºtiinþificã ºi reformele în
educaþie, rolul parteneriatelor în creºterea
competitivitãþii în economia României, la
sensurile multiculturalismului, la întrebãri
mai prozaice, cum a fost cea care se
referea la mãsura în care în þara pe care
o reprezintã se dã ºi se primeºte ºpagã
toate acestea au conferit discuþiilor un
larg registru ideatic.

Pentru a deveni performantã,
cercetarea ºtiinþificã trebuie finanþatã,
susþinutã, iar mãsurile reformatoare
privind educaþia se cer aplicate,
amplificate ºi o datã cu ele, trebuie
schimbatã ºi mentalitatea oamenilor,
întrucât ºpaga þine ºi de mentalitate � au
venit rãspunsurile.

În acest context a reieºit faptul
onorant cã România are multe valori
ºtiinþifice creatoare ºi s-ar cuveni sã-ºi
dezvolte capacitatea de a le sprijini, de a
le pãstra aici, în þarã, pentru a fructifica
pregãtirea lor de excelenþã, ceea ce a
constatat cã se realizeazã ºi în acest
spaþiu universitar. Astfel, rezultatele
dobândite în cercetare s-ar putea regãsi
în domeniul retehnologizãrii industriei,
ceea ce ar fi un semnal pozitiv ºi pentru
investitorii strãini.

Studenta Monica Popescu a afirmat
cã a aflat din revista Opinia naþionalã
cã studenþi de la Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale au
efectuat practica în instituþii ºi firme din
Marea Britanie. Apoi s-a adresat
excelenþei sale dl. ambasador,
întrebându-l dacã ºi studenþii acestei
facultãþi ar putea beneficia de o asemenea
ºansã. În maniera sa deschisã, rãspunsul
n-a întârziat sã vinã: �Înþeleg cã ne aflãm
în faþa unei adevãrate provocãri.
Desigur, e posibilã o asemenea
oportunitate, dar mai întâi ar trebui sã
existe un parteneriat. Aceasta-i regula�.

Mulþumind domnului ambasador
pentru expunerea fãcutã, pentru
disponibilitatea doveditã în dialogul cu
participanþii, prof. univ. dr. ªtefan
Lache ºi-a exprimat convingerea cã
ecourile acestui eveniment se vor resimþi
în viaþa ºi activitatea facultãþii, a
studenþilor sãi care aspirã sã atingã în
pregãtirea carierei lor ceea ce înseamnã
excelenþã în învãþãmântul european.

Adela DEAC

La foarte puþin timp de la apariþia
Dicþionarului Ortografic, Ortoepic ºi
Morfologic, ediþia a II-a (DOOM2),
a ieºit de sub tipar Gramatica Limbii
Române (Editura Academiei,
Bucureºti, 2005), în douã volume,
însumând peste 1800 de pagini, lucrare
de interes cultural naþional ºi, sperãm,
internaþional, despãrþitã de anterioara
Gramaticã Academicã a Limbii
Române de o jumãtate de secol, ceva
ce, raportat la ritmul de evoluþie a
limbii, reprezintã o distanþã optimã de
reanalizã.

Lucrarea sintetizeazã rodul
cercetãrii ºtiinþifice a specialiºtilor din
ultimele decenii, încorporând
conþinutului impus în conºtiinþa
comunitãþii românofone de Gramatica
din 1963, achiziþiile metodologice
moderne, sincronice cu lingvistica
europeanã ºi americanã contem-
poranã, pe care unele din autoare
le-au aplicat în lucrãrile lor publicate
anterior.

Provenienþa celor 20 de autoare,
cu o singurã excepþie, din Institutul de
Lingvisticã �Iorgu Iordan � Al. Rosetti�
din Bucureºti ºi din Universitatea din
Bucureºti ar putea acredita ideea
neglijãrii celorlalte centre universitare
ºi ºtiinþifice ale þãrii, chiar dacã multe
dintre contribuþiile specialiºtilor din

aceste centre sunt prezente în lucrare.
Dificultãþile corelãrii dintre specialiºtii
din diverse centre aflate la distanþã
(geograficã) mare motiveazã în parte
soluþia aleasã, dar nu poate înlãtura cu
totul impresia unui anumit
�hipercentrism� bucureºtean.

Tratatul de gramaticã la care ne
referim menþine analiza la un nivel
ºtiinþific înalt, neputând fi preluat ca
atare în învãþãmânt sau în lucrãri de
cultivare a limbii. Reproºurile pe
aceastã linie sunt, aºadar, neavenite, ca
ºi replicile acide ale autoarelor.

Noua gramaticã aduce câteva
noutãþi importante: prezentarea
structurii gramaticale actuale a limbii
române în strânsã corelare cu modul
de funcþionare al elementelor descrise
în diverse situaþii de comunicare:
discutarea mai multor variante de
interpretare a unor fenomene, chiar
dacã se adoptã, argumentat, numai una
dintre ele: actualizarea ºi diversificarea
stilisticã a exemplelor (inclusiv din limba
vorbitã); modernizarea accentuatã a
aparatului conceptual (din perspectiva
unei metodologii moderne, specifice
structuralismului, pragmaticii, sintaxei
semantice etc.) ºi a terminologiei
(uneori în exces).

Mergând la aspecte mai specifice,
putem menþiona câteva concepte care

cuprind noutãþi: clase lexico-
gramaticale, determinanþi ºi
determinativi, categoria gramaticalã a
determinãrii (care înlocuieºte
categoria lexicogramaticalã a
articolului), proformele (care
încorporeazã pãrþi ale diverselor clase
lexicogramaticale ºi construcþii
sintactice), diatezele, grupurile
sintactice (noþiune definitorie a
actualei gramatici), funcþiile sintactice.
Unele forme tradiþionale sunt
reclasificate: clase semantice nominale
(masive, abstracte, postverbale, nume
proprii); clase semantice verbale:
pronumele semiindependente (al, a,
ai, ale, cel, cea, cei, cele); deiticele
etc.; clasarea articolelor între afixele
flexiunii nominale, integrarea ca o
clasã exclusiv lexicalã. Funcþiile
sintactice sunt redistribuite:
complement indirect ºi complement
prepoziþional, complement direct ºi
complement secund, complementul de
loc ºi complementul de direcþie,
complementul predicativ etc. Sunt
introduse capitole noi: deixisul,
intonaþia, discursul raportat,
construcþia pasivã, construcþiile
comparative, construcþiile cauzative,
relativizarea, grupurile sintactice
(nominal, adjectival, verbal, adverbial,
prepoziþional, interjecþional),
construcþiile sintactice deviante
(imbricarea) etc.

Sunt stabilite clasele de distribuþie
ale funcþiilor gramaticale, unele relaþii

sintactice sunt reinterpretate (a
provocat �panicã� ºi contestaþii
subordonarea subiectului), se identificã
frecvent situaþii de interferenþã a
funcþiilor sintactice.

Ritmul accelerat (autoimpus!) al
redactãrii ºi dificultãþile coordonãrii au
determinat o anumitã lipsã de unitate
a capitolelor în ceea ce priveºte
redactarea ºi terminologia, de
exemplu, suprapuneri ºi repetãri
(precantii teoretice, argumente,
concluzii etc.). Aspectul normativ este
mult estompat în raport cu cel
descriptiv, ceea ce va necesita
numeroase ºi diverse lucrãri cu
caracter didactic ºi de cultivare a limbii
care sã socializeze punctele de vedere
ale noii gramatici.

O NOUÃ GRAMATICÃ ACADEMICÃ
A LIMBII ROMÂNE

Prof.univ.dr. Ion TOMA
Decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã

Acum când scriu despre plecarea dintre noi
a prietenului ºi colegului nostru de la Uniunea
Scriitorilor ºi de la Universitatea Spiru Haret,
Vasile Marian acolo unde nu este durere, nici
întristare ºi numele se melancolizeazã pe cruci
ca paºii într-o bisericã (La où les noms se
mélancolisent comme des pas dans une église �
Appollinaire), sunt constrâns, de un vitreg
destin, sã folosesc verbele auxiliare numai la
timpurile trecute: Era .... Avea ... A fost ..... A
avut .... am sentimentul cã sãvârºesc un pãcat,
o impietate. ªi totuºi, scriu cu lacrimile tuturor
colegilor despre un crud ºi dureros adevãr, pe
care geniul lingvistic al neamului evitã sã-l
numeascã direct, folosind expresiile sinonimice:
I s-au închis cãrãrile � cum zice un personaj
din Nopþi de sânziene de Mihail Sadoveanu ºi
altul din Creanga de aur �I s-a încheiat timpul�
ºi �A luat drumul altei lumi, mai bune�.

Pe 16 februarie 2006, scriitorul,
conferenþiarul universitar doctor, Vasile Marian
(n. 19. IV. 1938) s-a dus printr-o nedreaptã ºi
absurdã suferinþã, acolo unde, într-o zi ne ducem
toþi, ... în braþele Terrei Mater din cimitir ...

Pe aripile jalnicului cântec Veºnicã pomenire
mi-au venit, din uitare, versurile eminentului
filolog Vasile Bogrea:

�Pãmântule, pãmântule hain
E-aºa puþin din tine-n noi
ªi-aºa curând ne ceri puþinul înapoi ...�
Folosirea verbelor numai la timpuri trecute

se integreazã într-o gramaticã stranie, misterioasã
a unui neînduplecat destin ....

Marian Vasile, critic ºi istoric literar,
romancier, a fost un talent autentic, un om de
omenie, un coleg bun, un dascãl temeinic
pregãtit, un scriitor fãrã noroc, nefãcând parte
din nici o gaºcã sau bisericuþã literarã.

A fost un om modest, dar mândru, stãpân
pe o mândrie decentã, învãluitã într-o suferinþã
discretã ºi tãcutã.

Nu s-a plâns de nimeni ºi de nimic. Nu bârfea
pe nimeni, chiar într-o vreme nebunã când mai
toþi îi bârfesc pe mai toþi ºi mai ales cei ce n-au
fost ºi nu sunt buni de nimic.

Îºi stima colegii ºi Universitatea, îºi iubea
familia ºi obârºiile þãrãneºti, îºi venera fiica, îºi
respecta studenþii, publicând pentru ei cursuri
de Teoria literaturii, apreciate chiar de un
strãlucit teoretician, de renume european,
precum Adrian Marino, care-l remarcã, într-un
articol despre starea disciplinei Teoria literaturii,
la noi, publicat în Cotidianul din 10 iulie 1997.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LUNI
10 aprilie 2006

  6:00 Mugurel de cântec românesc (r)
  6:30 7 x sport. Emisiune de Cristina Matei
  7:00 Sãptãmâna externã (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
14:30 Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
           Emisiune de Ioan Filip
15:00 Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi adaptare Diana Popescu
15:30 Film documentar: Marile expoziþii ale lumii:
          Apariþia scrierilor
16:00 Film serial: Regii blestemaþi (ep. I)
16:30 Teleshopping
17:00  Întâlnire cu folclorul: Elena Dincã ºi George Cojocãrescu.
           Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive.
           Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:30 Film documentar
19:00  În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:00 Supertehnologii. Emisiune de Alexandru Mironov
          ºi Cristian Român
21:00 Economia: pentru cine? Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
          ºi Robert Tache
22:30 Religia începutului de mileniu.
           Emisiune de Carmen Fulger
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Religia începutului de mileniu (r)
05:00 În dialog cu autoritatea (r)

MARÞI
11 aprilie 2006

  6:00 Mioriþa (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 Virtuozi ai muzicii clasice: Pagini clasice.
           Emisiune de Mihai Darie
14:45 Vreau o casã! Emisiune de Alexandru Ganci
15:30 Film documentar: Culturã ºi civilizaþie chinezã �
          Festivalul primãverii
16:00 Film serial: Regii blestemaþi (ep. II)
16:30 Teleshopping
17:00  Întâlnire cu folclorul: Nicoleta Buga, Viorica Podgoreanu,
          Mitriþã Creþu. Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Info juridic: Întrebãri ºi rãspunsuri pe teme juridice.
          Realizator George Nicolau
18:30 Film documentar
19:15 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc
20:00 Tehnologii la zi � In space. 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 Istoria cu învãþãturã. Invitaþi: Dinu Giurescu,
           Gheorghe Oniºoru. Emisiune de Valeriu Râpeanu
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Info juridic (r)
05:00 Profil spiritual (r)

MIERCURI
12 aprilie 2006

  6:00 Întâlnire cu folclorul (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
14:30 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 (II)
16:00 Film serial: Regii blestemaþi (ep. III)
16:30 Teleshopping
17:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30 Film documentar: Istoria aviaþiei (ep. XXV)
18:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre (r)
18:30 Film documentar
19:15 Mereu în top: Radu Afrim � regizor.
          Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Seara muzicii culte: Concert cu muzicã de Bach,
          Beethoven, Mozart. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Frontal. Comentarii ale evenimentelor la zi.
          Realizator Ion Marin � director �Ultima orã�
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 Deschide cartea! (r)
04:30 Mereu în top (r)
05:00 Gazonul fierbinte (r)

JOI
13 aprilie 2006

  6:00 Virtuozi ai muzicii clasice (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: Un punct pe hartã: Tokio (II)
16:00 Film serial: Regii blestemaþi (ep. IV)
16:30 Teleshopping
17:00 Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi adaptare Diana Popescu
17:30 Info � economic. Emisiune de Simona ªerban
18:00 Stadioane, sãli, competiþii. Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Film documentar
19:00  În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:00 Cãlãtorie în jurul lumii - Globespin.
           Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
21:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
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)
04:30 Amintiri de la filmare (r)
05:00 În dialog cu autoritatea (r)

VINERI
14 aprilie 2006

  6:00 Întâlnire cu folclorul (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
14:30 Profil spiritual (r).  Emisiune de Valeriu Râpeanu
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
19:15 Viaþã de student. Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 Amintiri de la filmare. Invitatã Adela Mãrculescu (I).
           Emisiune de Ion Bucheru
20:30 Cultura la prezent. Emisiune de Elena Dumitrescu
21:00 La Est de�Porþile Orientului.
           Emisiune de Corneliu Toader
22:00 Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00 Viaþã de student (r)
04:30 Civilizaþia strãzii (r)
05:00 Cinepanorama (r)

SÂMBÃTÃ
15 aprilie 2006

  6:00 Preluare Deutsche Welle (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 Lupu (r)
  9:30 Film documentar: Animalia (ep. XII) (r)
10:00 Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos.
           Emisiune de dr. Dorin Sarafoleanu
11:00 Scena ca istorie: Centenar Grigore Vasiliu Birlic.
           Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
           Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Cultura minoritãþilor: azi, comunitatea grecilor
           din România. Emisiune de Nicolae Mareº
14:00 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
15:00 Zig � Zag � magazin de divertisment (muzicã,
          reportaje, interviuri). Realizator Puiu Stoicescu
17:30 Poveste de la arlechin: Festivalul de Comedie.
           Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:00 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
19:00 Film documentar: Marile expoziþii ale lumii �
          Islamul

19:30 Festivalul Internaþional al ªcolilor de Balet.
           Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Film artistic românesc: Pintea
22:00 Polemici culturale. Realizator Anton Caragea (r)
23:00 Cântã-mi lãutare!
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Bucuroºi de oaspeþi (r)
01:00 Generaþii de succes (r)
02:30 Film artistic românesc (r)
04:00 Scena ca istorie (r)
05:00 Cultura minoritãþilor (r)

DUMINICÃ
16 aprilie 2006

  6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
  6:30 Sportul în lume (r)
  7:00 Sãptãmâna internã (r)
   7:30 Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
  8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
  9:00 Corul seminariºtilor. Realizator Sorin Bejan
  9:30 Mugurel de cântec românesc.
           Emisiune de Dumitru Cucu
10:00 Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Lupu
11:00 Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00 Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30 Ocolul pãmântului în treizeci de minute.
          Realizator Robert Tache
14:00  Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia Dumitrescu
15:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului.
           Emisiune de Gina ªtefan
17:00 Recreaþia Mare: Concurs între elevii liceelor: Teoretic
            �Mihail Sadoveanu� ºi Teoretic �Eugen Lovinescu�.
          Emisiune de Alina Motoc ºi Bianca Vãcariu
18:30 Film documentar: Animalia (ep. XIII)
19:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
19:30 7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive
          interne. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Caravana cântecului românesc. Ediþie specialã
            de Florii, spectacol filmat la Ecran Club cu concursul
          Ansamblului Folcloric �Doina�. Emisiune de
          Ionela Prodan
21:00 Film artistic: În urma dezastrului (Afteshock). (S.U.A)
          În timpul celui de-al treilea rãzboi mondial un
           extraterestru viziteazã Pãmântul, învaþã engleza cu
           ajutorul unui dicþionar ºi ia contact cu pãmânteni
            mai buni sau mai rãi. Regia: Frank Harris. În rolurile
          principale: James Lew, Elizabeth Kaitan,
          Michael Standing. Gen: Actiune, SF
22:30 Filmele sãptãmânii la tvRM.
          Realizator Daniel Paraschiv
23:00 Ocolul pãmântului în treizeci de minute.
          Realizator Robert Tache (r)
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Ghici cine vine la Silvia?
01:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului (r)
03:00 Recreaþia Mare (r)
04:30 Sã stãm de vorbã (r)
05:30 Film documentar (r)

Cu Eminescu,
la românii din Ungaria

Foaia româneascã,
revista comunitãþii din Jula
prezintã remarcabilul eveniment
într-o convorbire cu actriþa
Lucia Mureºan, decan al Facultãþii
de Teatru

Cu ocazia omagierii lui Mihai Eminescu, actriþa Lucia
Mureºan, decanul Facultãþii de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret, alãturi de studenþii Florina Rusei ºi Cãtãlin
Mihai, au oferit câte o searã de poezie publicului
budapestan ºi comunitãþii româneºti de la Jula.

Cu prilejul acestui memorabil eveniment, prof. univ. dr.
Lucia Mureºan a acordat un interviu doamnei Elena Iova,
redactor-ºef al revistei de culturã �Foaia româneascã� a
comunitãþii române de la Jula (Ungaria).

Slujitorii limbii române ºi ai poeziei lui Eminescu
În fiecare ianuarie, pentru câteva clipe, câteva zile,

lumea parcã se opreºte pentru noi. Acest lucru i-l datorãm
lui Mihai Eminescu. În aceste momente reuºim sã uitãm
de zgomotul lumii înconjurãtoare, de agitaþia de toate
zilele, ºi sã ne bucurãm de cele mai frumoase poezii
româneºti. Pentru a simþi acest lucru ne-a ajutat foarte
mult actriþa Lucia Mureºan care, alãturi de doi studenþi
de la Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, Florina Rusei ºi Cãtãlin Mihai, au oferit câte
o searã de poezie pentru publicul budapestan ºi cel julan.
Cu marea doamnã a scenei româneºti am stat de vorbã
dupã spectacolul de la Centrul Cultural Român din Jula.

15 ianuarie ne induce o stare de spirit specialã. Pentru noi,
slujitorii limbii române, Eminescu e de fiecare datã un prilej
de magie ºi de bucurie. Studenþii de la Facultatea de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret, în fiecare lunã ianuarie, fac un
spectacol Eminescu, precum în fiecare lunã iunie pe 15, depun
o coroanã de flori la monumentul lui Eminescu, fac un
pelerinaj la cimitir. E ca o datorie de familie faþã de spiritul
tutelar al literaturii române.

� Poeziile lui Eminescu se potrivesc aproape la toate
momentele vieþii noastre: dacã ne-a murit un apropiat, dacã
suntem îndrãgostiþi, dacã avem vreun necaz ... De ce îl
simþim veºnic actual?

� Nichita Stãnescu spunea: �Prin Eminescu tot ce n-am
avut ca tradiþie bimilenarã a culturii deodatã ne apare a fi
avut. Eminescu este atât de mult al nostru, încât noi, din

nebãgare de seamã, am început sã devenim ai lui�. Dacã
lucrul acesta l-a simþit un mare poet român, cred cã la aceastã
dimensiune, fiecare român îl simte la nivelul sãu de pregãtire,
la nivelul sãu de participare la viaþa culturalã. Arghezi, care
l-a întâlnit pe Eminescu la Bucureºti, în poemul �Inscripþie
pe amfora Lui� spunea: �Pãºiþi încet, cu grijã tãcutã, feþii
mei, / Sã nu-i cãlcaþi nici umbra, nici florile de tei, / Cel mai
chemat s-aline din toþi ºi cel mai teafãr, / ªi-a înmuiat
condeiul de-a dreptul în luceafãr�.

� Slujitorii limbii române, aºa cum v-aþi numit ºi pe dvs.
înºivã, de ce considerã important ca, de ziua lui Eminescu,
sã treacã ºi pe la românii din afara graniþelor României, sã
împãrtãºeascã ºi cu ei bucuria poeziei lui Eminescu?

� Cred cã, fãrã vorbe mari, întâi ºi întâi e un gest de
patriotism, ºi pe urmã o nevoie, ºi în acelaºi timp, o uriaºã
bucurie de a întâlni români, conaþionali, doritori de poezie,
doritori de întâlniri, români cu care putem comunica în
mod firesc, chiar dacã ne vedem pentru întâia oarã. Ne
promitem de fiecare datã sã ne revedem. ªi uitaþi cã uneori
se întâmplã ºi minunea asta. Eu sunt la Jula a doua oarã,
dupã ce în 1991 am fost aici, împreunã cu alþi colegi de-ai
mei ºi cu poeþi ºi scriitori români. Cred cã este o datorie a
fiecãrui român sã se simtã membru al acestei mari familii
de români care azi este mult mai împrãºtiatã decât era cu
câþiva ani în urmã.

� Cu ocazia ºederii dvs. de acum în Ungaria, luni aþi
avut un spectacol la Budapesta, la Institutul Cultural Român,

pentru un public adult, iar acum la Jula, aþi recitat poeziile
lui Eminescu pentru un public mai tânãr, pentru elevii
Liceului Românesc. Cum au fost acele douã spectacole?

� Speciale, de fiecare datã. Publicul de la Institutul
Cultural Român a ascultat într-o liniºte de bisericã versurile
marelui poet, iar venind aici am avut oarecare emoþii,
întrebându-ne noi între noi dacã elevii vor suporta acest
spectacol în liniºte ºi ne vor crea o ambianþã în care sã ne
simþim bine. Mãrturisesc bucuria de a fi avut un public
partener, chiar dacã poate puþin mai viu, în sensul de
participare directã ºi cu manifestãri de atitudine normale,
spontane la modul în care receptau poezia, dar a fost
surprinzãtor cã au ascultat pânã la sfârºit prezenþi ºi calzi, ºi

simþindu-i apropiaþi de noi. Unii chiar recitau împreunã
cu noi poeziile. Asta a fost foarte impresionant.

� Au trecut aproape 15 ani de la prima dvs. vizitã la
aceastã comunitate. Vedeþi vreo schimbare, vreo diferenþã?

�Mi-e greu sã fac o apreciere, dar cred cã se simte tot
mai tare nevoia de comunicare ºi faptul sã putem sã ne
înþelegem, sã ne recunoaºtem dupã atâþia ani. E un lucru
minunat. Dupã pãrerea mea, cultura este legãtura cea mai
fireascã ºi cea mai eficientã pentru cã la actul cultural omul
participã cu sentimentul, cu afectivitatea, iar faptul cã cineva
e impresionat de frumuseþea unui vers, de frumuseþea unei
imagini, asta leagã mai mult decât, sã zicem, o conferinþã.

� Domnul Mircea Opriþã, directorul Institutului
Cultural Român v-a prezentat publicului de azi ca un
renumit profesor de teatru ºi decanul Facultãþii de Teatru
de la Universitatea Spiru Haret. Care credeþi cã este
secretul succesului românesc?

� E greu sã vorbesc despre asta, pentru cã sunt în mijlocul
fenomenului, dar pot sã spun cã secretul acestui succes este
al teatrului românesc, care este o ºcoalã foarte serioasã,
deschisã la toate experienþele europene ºi nu numai, cu
regizori ºi actori care circulã în lume, care joacã pe scene
europene, ºi care, prin relaþiile lor, aduc regizori prieteni ºi
colaboratori în România. Acesta este un lucru important
pentru teatrul românesc, pentru dezvoltarea lui ºi pentru
experienþele noi pe care ni le însuºim în  colaborarea cu alte
culturi, cu alte ºcoli. Participãm la numeroase întâlniri,
simpozioane despre teatru în diferite pãrþi ale lumii. Teatru
înseamnã, indiferent cã e pe o mare scenã sau cã e într-o
sãliþã micã a unei clãdiri vechi, în primul rând, comunicare
omeneascã. Câtã vreme oamenii vor trãi în societate va fi
nevoie de comunicare. Oamenii vor avea nevoie sã se
descifreze pe ei privind cum trãiesc alþii ºi sã se cunoascã
mai bine vãzând spectacole de teatru ºi recunoscându-se în
personaje. Sigur cã mijloacele s-au schimbat, dar esenþa
acestei comunicãri rãmâne marele secret viu al teatrului.
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Expoziþia
Spiru Haret
organizatã
de Fundaþia România de Mâine
Universitatea Spiru Haret
la aniversarea
a 155 de ani de la
naºterea marelui gânditor,
om politic ºi reformator
al ºcolii româneºti

Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii

Expoziþia a fost vernisatã
în ziua de 15 februarie 2006,
când a avut loc
Sesiunea ªtiinþificã

OmagiuOmagiuOmagiuOmagiuOmagiu
lui Spiru Haretlui Spiru Haretlui Spiru Haretlui Spiru Haretlui Spiru Haret

�Am voit sã fac din învãþãtori o forþã naþionalã, pe care s-o îndrept
toatã contra mizeriei ºi întunericului de la sate�

Spiru Haret

�Cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale este tãrâmul ºcolar�
Spiru Haret

Vreau sã vã spun, fãrã teama de a greºi, cã principiile
reformei lui Spiru Haret nu sunt mai prejos decât
principiile înscrise în Magna Charta Universitatum.

.......................................................................................
Credem cã este pe deplin justificat � având în vedere

incontestabila valoare a operei ºi activitãþii sale � sã
susþinem cã experienþa trecutã a ºcolii noastre poate
constitui izvorul unor sugestii utile pentru ceea ce avem
de fãcut astãzi.

Nu numai ideile ce se desprind din opera sa, ci viziunea
lui Haret ºi atitudinea sa privind construirea unui sistem
ºcolar sunt surse de învãþãminte pentru orice reformã
ºcolarã întreprinsã în timpul nostru.

Opera lui Haret este, în esenþã, o sintezã a celor mai
bune tradiþii ale legislaþiei ºi ºcolii româneºti, în strânsã
corelaþie cu elementele novatoare ale pedagogiei europene.

Preluându-i moºtenirea ºi îmbogãþind-o, acþionând în
noile condiþii caracteristice începutului de secol XXI, exprim
convingerea cã trecerea timpului confirmã pe deplin
vitalitatea ºi perenitatea operei celui cãruia i s-a spus, pe
bunã dreptate, �marele ministru al ºcolilor�.

      Prof.univ.dr.  Aurelian BONDREA
     Rectorul Universitãþii Spiru Haret

   (Din cuvântul de deschidere ºi din comunicarea susþinutã
      la  Sesiunea ªtiinþificã Omagiu lui Spiru Haret)

  a Senatului universitãþii
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