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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Alocuþiunea
profesorului
universitar doctor
Aurelian BONDREA,
preºedintele
Fundaþiei
România de Mâine,
rectorul Universitãþii
Spiru Haret

Sãrbãtorim, astãzi, 15 ani de intensã ºi rodnicã
activitate a Fundaþiei România de Mâine ºi Universitãþii
Spiru Haret pe tãrâmul învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii.
Cu acest prilej, doresc, înainte de toate, sã aduc cele
mai calde mulþumiri ºi sã adresez sincere felicitãri
membrilor fondatori, colegilor din Senatul universitar,
cadrelor didactice, întregului personal al Fundaþiei
România de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret.
Acest moment solemn coincide ºi cu aniversarea a
5 ani de când ºi-a început activitatea Televiziunea
România de Mâine, singurul post naþional cu profil
universitar ºi cultural din România. Permiteþi-mi sã
adresez colectivului Televiziunii România de Mâine
alese mulþumiri ºi felicitãri pentru contribuþia la
promovarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii, în
principal, în rândul tineretului.

de rodnicã activitate
pe tãrâmul
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii

Post naþional, universitar ºi cultural

5 ani, zi ºi noapte
emisiuni pentru promovarea
învãþãmântului, ºtiinþei
ºi culturii

Pentru mine, este o mare bucurie ºi satisfacþie sã vã
informez cã, în noul an de învãþãmânt, în cele 30 de
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret vor studia peste
150.000 de studenþi, dintre care peste 50.000 de boboci.
În cei 15 ani de existenþã a Universitãþii noastre, numãrul
studenþilor a crescut an de an, ajungând, în actualul an
universitar sã fie de 130 de ori mai mare decât în primul an.
Mulþi se întreabã  ºi nu întotdeauna cu admiraþie ºi
prietenie:

ªEDINÞA SOLEMNÃ COMUNÃ
A CONSILIULUI DIRECTOR
AL FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
ªI SENATULUI
UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
consacratã celebrãrii a 15 ani de existenþã a
Fundaþiei România de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi a 5 ani de activitate a Televiziunii România de Mâine

 De ce vin studenþii la Universitatea Spiru
Haret în numãr aºa de mare?
 Ce oferã aceastã instituþie în plus faþã de
ªedinþa a avut loc vineri, 29 septembrie 2006, în
celelalte universitãþi?
Amfiteatrul Studio din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei
 De ce, pe plan internaþional, se bucurã de un ºi Culturii.
Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea, preºedintele
mare prestigiu?

Sunt doar câteva întrebãri, care-ºi gãsesc rãspunsul,
succint, în filmul pe care-l vom urmãri împreunã,
producþie realizatã de Televiziunea România de Mâine.

Cuvântul rostit de
prof.univ.dr. Ion Rebedeu,
prorector al
Universitãþii Spiru Haret
Vã rog sã-mi permiteþi ca, dincolo de filmul excelent care
a fost prezentat ºi care a ilustrat traseul de 15 ani al Fundaþiei
România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret, ca ºi al
celorlalte instituþii care au fost înfiinþate ºi funcþioneazã în
cadrul Fundaþiei România de Mâine, sã mã refer, în faþa
dumneavoastrã, în faþa preºedintelui Fundaþiei România de
Mâine ºi rector al Universitãþii Spiru Haret, domnul prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, la câteva aspecte în legãturã cu
sãrbãtorirea de astãzi.
Fãrã îndoialã, cã oricât ar fi de excelent un film, care
prezintã devenirea unei instituþii de învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã, el nu poate sã o surprindã decât în date, imagini, cifre
 e adevãrat foarte semnificative ºi elocvente , dar mai puþin
poate sã punã în evidenþã starea de spirit care a caracterizat
Universitatea Spiru Haret, Fundaþia România de Mâine, stare
de spirit care existã astãzi în Universitatea noastrã, climatul
care a condus ºi a determinat realizãrile ilustrate de imaginile
pe care le-am vãzut cu toþii. Toate acestea se datoresc, în primul
rând, ºi definitoriu, iniþiatorului întemeierii Fundaþiei România
de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret, profesorului universitar
doctor Aurelian Bondrea.
Dincolo de calitãþile manageriale de excepþie, dincolo de
profesionalismul aparte, dincolo de calitãþile sufleteºti foarte
cunoscute de dumneavoastrã, profesorul Aurelian Bondrea a
fost, este ºi va fi o personalitate care se remarcã mai ales prin
acea constelaþie de valori care îl caracterizeazã ºi care ºi-a pus
amprenta definitorie, determinantã asupra a tot ce au fãcut ºi
fac Fundaþia România de Mâine ºi, implicit, instituþiile
componente ale Fundaþiei. Sigur, s-au prezentat aici, pe scurt,
elemente înalt relevante care vizeazã obiectivele strategice,
educaþionale, ºtiinþifice, manageriale etc. ale Fundaþiei ºi ale
Universitãþii  expresii coerente, semnificative care pun în
evidenþã direcþiile actuale de acþiune ale Fundaþiei ºi
Universitãþii ºi care situeazã în prim plan, ºi în chip emblematic,
calitatea activitãþii noastre. Se impune menþiunea cã toate

15 ani

TELEVIZIUNEA ROMÂNIA DE MÂINE

Stimaþi colegi, membri ai Consiliului director al
Fundaþiei România de Mâine ºi ai Senatului Universitãþii Spiru Haret,
Distinºi invitaþi,

FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
ºi
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Fundaþiei România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, a deschis festivitatea cu o scurtã alocuþiune.
Cei prezenþi au vizionat filmul, producþie a
Televiziunii România de Mâine, care prezintã, în
sintezã, cu date, fapte, cifre ºi imagini, activitatea
Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru
Haret în cei 15 ani de existenþã.
În continuare, a avut loc înmânarea, de cãtre
preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret, a plachetei ºi insignei jubiliare

membrilor fondatori, membrilor Senatului universitar,
conducerii S.C. Mass-Media, ai Televiziunii România
de Mâine, editurii, revistei sãptãmânale Opinia
naþionalã, tipografiei.
Înmânând profesorului universitar Aurelian
Bondrea, preºedintele Fundaþiei ºi rector al
Universitãþii, placheta ºi insigna jubiliarã, prof.univ.dr.
Ion Rebedeu, prorector, l-a felicitat cãlduros ºi i-a
mulþumit pentru munca deosebitã ºi meritele de
excepþie ce-i revin în iniþierea, edificarea ºi dezvoltarea
celor douã prestigioase instituþii.
În încheiere, participanþii au fost invitaþi la un cocteil,
prilej de amintiri ºi plãcutã evocare a anilor de strãduinþã
comunã pentru un nobil ideal.

Medalia jubiliarã
aceste obiective sunt pãtrunse de viziunea ºi spiritul
profesorului Aurelian Bondrea. Valorile înscrise în Statutul
Fundaþiei, în Carta Universitãþii ºi în celelalte documente
fundamentale ale instituþiilor noastre sunt valorile care l-au
animat, îl animã ºi sunt sigur, îl vor anima, sunt valori care þin
de marile valori general-umane, de reperele etalon ale culturii
ºi spiritualitãþii naþionale, ºi, ca un element pivot, pe care fiecare
l-a remarcat în parte ºi toþi împreunã, acea constelaþie de valori
etice ce conferã o dimensiune aparte, o fizionomie specificã
personalitãþii profesorului Aurelian Bondrea ºi întregii activitãþi
de organizare ºi conducere în cuprinsul Universitãþii Spiru
Haret. Fãrã aceste elemente esenþiale, n-am fi putut sã vedem
filmul care, ca orice film, este limitat, oricâtã viaþã au încercat
ºi au reuºit sã-i dea autorii. Sper cã aceste câteva cuvinte sã fie
o necesarã ºi, totodatã, esenþialã completare, definitorie legatã
de personalitatea ctitorului Fundaþiei România de Mâine ºi al
Universitãþii Spiru Haret  prof.univ.dr. Aurelian Bondrea.
Cu aceste spuse îmi revine onoarea, cinstea de a înmâna
domnului prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii,
preºedintele Fundaþiei, în numele ºi din inima tuturor celor
prezenþi în acest Amfiteatru medalia care consemneazã
simbolic 15 ani deosebit de rodnici de la înfiinþarea Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, precum ºi 5
ani de fructuoasã activitate a Televiziunii România de Mâine.

Comentariul filmului realizat de
Televiziunea
România de Mâine
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1991-2006: 15 ani de la înfiinþarea

Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret
Comentariul filmului
realizat de
Televiziunea România de Mâine
În centrul Bucureºtilor, pe strada Ion Ghica nr. 13, se aflã o clãdire impunãtoare
ce face parte din patrimoniul arhitectonic al Capitalei: Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii. Aici este astãzi sediul central al Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret.
Filmul nostru începe de la acest simbol de monumentalitate, de forþã care
exprimã cu exactitate, la nivelul anului 2006, starea celei mai puternice instituþii
de învãþãmânt superior din România  Universitatea Spiru Haret  instituþie ce
numãrã acum peste 100.000 de studenþi la toate formele de învãþãmânt ºi peste
1500 de dascãli ºi cercetãtori de prestigiu; împreunã ei îºi desfãºoarã activitatea
în sedii proprii, elegante ºi dotate la nivelul mileniului trei, mileniul computerelor ºi
instrumentelor ultramoderne de învãþare. Sunt sedii aflate în Bucureºti ºi în mari
oraºe ale României. Universitatea dispune de spaþii de cazare ºi masã pentru
studenþi, de o tipografie cu tehnicã de vârf ºi o editurã proprii, de o publicaþie
sãptãmânalã  Opinia naþionalã  ºi (lucru unic nu numai în România) de o
televiziune proprie, TvRM, post naþional, universitar ºi cultural.
Dar este necesar sã ne întoarcem în timp, în urmã cu 15 ani, pentru a înþelege
cum, cu câte sacrificii, cu câtã dãruire, un vis ce pãrea la început o utopie, a
devenit realitate solidã, palpabilã, exemplarã...
Era început de an 1991. Vremuri încã tulburi, de schimbãri ºocante, necesare
sau gratuite, o stare de nesiguranþã, de zile când verbele a dãrâma ºi a apuca
funcþionau ca niºte magneþi malefici.
ªi, totuºi, au fost oameni care s-au gândit la construcþie, care s-au gândit cu
grijã ºi cu un sentiment de mare rãspundere la ziua de mâine, la þara de mâine.
Ideea înfiinþãrii unei fundaþii ºi a unei universitãþi care sã investeascã moral în
educaþie, în ºtiinþã ºi culturã, în fond, în temeliile viitorului românesc, atât de
ameninþat în fibra sa interioarã, a aparþinut unui sociolog patriot, crescut la flacãra
ideilor lui Spiru Haret, Dimitrie Gusti ºi ale lui Petre Andrei. Cel care s-a nãscut
în zarea de suflet a unui sat românesc, Mateeºtii Vâlcii, plecând de la o condiþie
modestã ºi urcând treaptã cu treaptã, drumul aspru al învãþãturii ºi al carierei
didactice, profesorul universitar dr. Aurelian Bondrea, emul în ceea ce priveºte
managementul educaþiei al unui mare ministru al învãþãmântului românesc, acad.
Ilie Murgulescu, a avut îndrãzneala sã se gândeascã în acele zile de derutã
generalizatã, la douã instituþii pentru renaºterea spiritului românesc: Fundaþia
România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret.
Primele întâlniri de lucru s-au desfãºurat chiar în apartamentul profesorului
Bondrea.
Vom trece în revistã numele celor care participau la aceste întâlniri ºi veþi
înþelege de ce aceastã fundaþie, aceastã universitate s-au dezvoltat cu atâta
temeinicie, cu atâta putere, cu atâta deschidere spre interesul naþional.
Se aduna acolo, în jurul unei mese de sufragerie a unui apartament de intelectuali
români, un nucleu de Academie, o pleiadã de strãluciþi dascãli ai ºcolii superioare
româneºti care a dat promoþii de absolvenþi cu care orice naþiune a lumii s-ar mândri.
S-au format atunci consiliile ºtiinþifice de profil din care s-au nãscut viitoarele
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret.
 Consiliul de ªtiinþe Sociologice: preºedinte, sociologul prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea;
 Consiliul de ªtiinþe Medicale: preºedinte, acad. ªtefan Milcu;
 Consiliul de ªtiinþe Farmaceutice: prof.univ.dr. Corneliu Baloescu;
 Consiliul de ªtiinþe Economice: acad. N.N. Constantinescu;
 Consiliul de ªtiinþe Tehnice ºi Tehnologice: acad. Radu Voinea;
 Consiliul de ªtiinþe Agricole ºi Modernizarea Agriculturii: acad.
David Davidescu;
 Consiliul de Construcþii, Arhitecturã, Urbanism ºi Design:
prof.univ.dr.ing. Dan Ghiocel;
 Consiliul de ªtiinþã a Managementului: prof.univ.dr. Emil Mihuleac;
 Consiliul de ªtiinþe Matematice ºi Informaticã: prof.univ.dr. Virgil Craiu;
 Consiliul de ªtiinþe Fizice: prof.univ.dr. Marin Ivaºcu;
 Consiliul de ªtiinþe Biologice: prof.univ.dr. Ion Anghel;
 Consiliul de ªtiinþe Chimice: prof.univ.dr. Constantin Luca;
 Consiliul de ªtiinþe Geografice ºi Ecologice: prof.univ.dr.doc. Grigore Posea;
 Consiliul de ªtiinþe Istorice: prof.univ.dr. Ioan Scurtu;
 Consiliul de ªtiinþe Filosofice: prof.univ.dr. Gheorghe Cazan;
 Consiliul de ªtiinþe Juridice: acad. Vasile Gionea;
 Consiliul de ªtiinþe Etnologice: acad. Romulus Vulcãnescu;
 Consiliul de ªtiinþe Politice: prof.univ.dr. Marin Voiculescu;
 Consiliul de Relaþii Internaþionale: prof.univ.dr. Mircea Nicolaescu;
 Consiliul de Limba ºi Literatura Românã, Literatura Universalã ºi
Limbi Moderne: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan;
 Consiliul de ªtiinþe Pedagogice: prof.univ.dr. Ion T. Radu;
 Consiliul de ªtiinþe Psihologice: prof.univ.dr. Mihai Golu;
 Consiliul de Creaþie Muzicalã: prof.univ.dr. Victor Giuleanu;
 Consiliul Artelor Plastice: prof.univ.dr. Gheorghe Achiþei;
 Consiliul de Artã Teatralã, Regie ºi Film; artistul poporului Radu Beligan;
 Consiliul de Educaþie Fizicã ºi Sport: prof.univ. Ioan Kunst
Ghermãnescu;
 Consiliul pentru Activitatea Culturalã ºi Editorialã a Fundaþiei:
prof.univ.dr. Ion Rebedeu;
 Consiliul pentru Audiovizual ºi Jurnalisticã: scriitorul Paul Anghel;
 Consiliul Bibliotecilor: prof.univ.dr. Ion Stoica.
Privim actele de constituire a Fundaþiei, de înregistrare a ei la Judecãtoria
Sectorului I Bucureºti.
Nu, nu avem imagini foto sau video ale acelor momente. Cine se gândea în
acele zile sã pregãteascã asemenea documente pentru eternitate?

O universitate care s-a revendicat în permanenþã de la
Spiru Haret, omul ºcoalelor, cum era numit în epoca sa,
cel pentru care Universitatea era sau trebuia sã devinã
un centru activ, înaintat al vieþii culturale ºi ºtiinþifice
a þãrii, o tribunã a învãþãturii ºi exprimãrii libere a
ideilor ºi soluþiilor noi, deduse din confruntarea
argumentelor ºi din verificarea experimentului.
Dar, împreunã, marile personalitãþi pe care vi le-am reamintit s-au unit în jurul
ideii de mare rãspundere naþionalã a profesorului Aurelian Bondrea, au acþionat
ca o forþã intelectualã capabilã sã dea certitudine acestui strãlucit proiect.
Sã adãugãm acestui nucleu pe acad. Nicolae Teodorescu ºi acad. Ion Coteanu,
primii rectori ai Universitãþii Spiru Haret, pe marele scriitor D.R. Popescu, secretar
general al Academiei de Culturã Naþionalã Dimitrie Gusti, pe acad. Marius Peculea,
pe acad. Anghel Ruginã, pe acad. ªtefan ªtefãnescu, pe prof.univ.dr. Caius Dragomir.
Spune astãzi preºedintele Fundaþiei România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea: Cu asemenea oameni puteai
sã schimbi orice.
ªi, într-adevãr, s-au schimbat extraordinar de multe lucruri în mentalul acelui
timp, despre ºcoala superioarã româneascã ºi despre destinul ei. Câþiva dintre
cei pe care i-am amintit în aceastã cronicã a începutului nu mai sunt printre noi.
Punem o lacrimã ºi o floare lângã memoria lor ºi le continuãm gândul ºi fapta.
Pentru cã naºterea Fundaþiei România de Mâine ºi, simultan, a Universitãþii
Spiru Haret nu era decât începutul unei bãtãlii.
A unei bãtãlii cu o concepþie despre aºa-zisa reformã inspiratã din nu ºtim
câte þãri occidentale ce ºi-o clãdiserã pe cu totul alte realitãþi economice ºi sociale.
O reformã care a dezorganizat toate structurile ce funcþionau încã ºi ar fi putut
favoriza prin funcþionarea lor scurtarea nenorocitei epoci a tranziþiei haotice care
a plasat România în coada þãrilor Europei civilizate.
O bãtãlie care a încercat sã demonstreze cã ºcoala superioarã româneascã
trebuie sã atragã toate valorile naþiunii, în primul rând pe copiii din mediile cãrora
tranziþia le-a obturat accesul la învãþãturã.
O bãtãlie pentru formarea continuã a intelectualitãþii româneºti moderne,
categoria socialã care are ºi va avea rolul hotãrâtor pentru edificarea României
de mâine.

Întoarcere în timp,
în urmã cu 15 ani:

O pleiadã de strãluciþi dascãli ai ºcolii
superioare româneºti, reuniþi în jurul
ideii de mare rãspundere naþionalã
a profesorului universitar doctor
Aurelian Bondrea.
Facilitãþi pentru copiii de þãrani, condiþii speciale pentru studenþii din mediile
sociale defavorizate. Aºa s-a impus în lumea româneascã Universitatea Spiru Haret.
Pentru cã ea nu s-a constituit pe nisipul dorinþei de câºtiguri materiale rapide,
nu s-a subordonat principiilor unei economii lacome în care instituþia universitarã
devenea un SRL avid care sã ia bani ºi sã ofere petece de hârtie numite diplome.
O universitate care s-a revendicat în permanenþã de la Spiru Haret, omul
ºcoalelor, cum era numit în epoca sa, cel pentru care Universitatea era sau
trebuia sã devinã un centru activ, înaintat al vieþii culturale ºi ºtiinþifice
a þãrii, o tribunã a învãþãturii ºi exprimãrii libere a ideilor ºi soluþiilor noi,
deduse din confruntarea argumentelor ºi din verificarea experimentului.
Fundaþia România de Mâine, creatã în urmã cu 15 ani s-a bazat pe Legea 21
din 1924 care a fost în vigoare peste 75 de ani. Ea a fost ºi este o instituþie
social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt, nonprofit, autonomã,
neguvernamentalã ºi fãrã scopuri politice.
La 12 februarie 1991, prin Hotãrârea 109 a Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti, s-a
consemnat acest caracter ºi Statutul de persoanã juridicã de drept privat ale Fundaþiei.
Care sunt scopul ºi principalele obiective ale Fundaþiei România de Mâine,
ale Universitãþii Spiru Haret prin care ele s-au exprimat în cel mai înalt grad în
aceºti 15 ani? Sã recapitulãm:
a cultiva ºi a promova valorile trainice, perene, ale culturii naþionale
ºi universale, a contribui la dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii,
a oferi celor pe care-i reuneºte în jurul sãu condiþiile necesare ºi cadrul
adecvat pentru învãþare ºi dezbatere publicã, pentru confruntarea de idei
pe probleme teoretice ºi practice de larg interes naþional, socio-economic,
ºtiinþific, de învãþãmânt ºi culturã.
A fost slujitã, a fost continuatã marea tradiþie româneascã la Universitatea
Spiru Haret? A fost respectat statutul unei fundaþii de interes naþional ºi al
universitãþii ce s-a nãscut odatã cu ea? La 15 ani de la întemeiere, putem rãspunde
cu certitudine: DA!
Iatã ce suntem, iatã ce avem, iatã promoþiile noastre, iatã dascãlii noºtri. În
lucrarea sa Perenitatea unei moºteniri, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea scria:

Evoluþia societãþii româneºti  de la prezentul unei tradiþii nedefinite la
un viitor social-economic al unei stabilitãþi dezirabile, definite pe baza
principiilor democraþiei pluraliste ºi ale unei Românii libere, prospere 
depinde ºi de fructificarea inteligentã a spaþiului axiologic al
învãþãmântului, în general, al celui superior în special.
Priveºte spre viitor  este deviza Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret.
Sã adãugãm astãzi, la 15 ani de când s-a nãscut acest vis devenit realitate:
Priveºte în prezent!, construieºte pe temelia lui, deschide-l cãtre lumea modernã,
cu sentimentul mândriei, al unei responsabilitãþi asumate!
15 ani de la înfiinþare, Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru
Haret la ora unui bilanþ de etapã.
Onorându-ºi cu înþelepciune, ºtiinþã ºi perseverenþã, cu neabãtut umanism, cu
eficienþã, rolul asumat încã de la creare de instituþii strategice ale dezvoltãrii,
progresului ºi civilizaþiei, Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru
Haret s-au dovedit a fi ºi reprezintã prestigioase modele de promovare a
adevãratului interes naþional.
Pentru þarã, pentru toþi oamenii ei, dar ºi pentru oamenii Pãmântului, s-a proclamat
CARTEA, cu bunele ei învãþãturi, drept simbol al unei opere la a cãrei împlinire
vom avea certitudinea performanþelor încununate prin Magna cum Laude.
Pe prima paginã a acestei cãrþi se aflã cuvintele definind idealurile fiinþei
naþionale, încredinþate nouã de strãbuni, asumate, promovate ºi apãrate acum de
toþi românii de bunã credinþã: ÎNVÃÞÃMÂNT, ªTIINÞÃ, CULTURÃ.
Cei ce le-au aºezat în urmã cu 15 ani într-o emblemã a viitorului României
ºtiau bine cã numai prin dãruire totalã, prin muncã ºi efort, prin cutezanþã ºi
credinþã, valoarea lor civilizatoare va fi confirmatã.
Profesorul Aurelian Bondrea:
Universitatea Spiru Haret continuã, în noile condiþii de dezvoltare a
României, cele mai înaintate tradiþii ale învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
naþionale ºi încorporeazã cuceririle contemporane în aceste domenii,
contribuind la formarea tinerelor generaþii, potrivit cerinþelor actuale ºi
de perspectivã ale progresului societãþii româneºti.
Personalitãþi luminate ale vieþii didactice universitare ºi ale cercetãrii ºtiinþifice
de þinutã academicã au sesizat încã de la începutul anilor90, una din tendinþele
prioritare pe care lumea contemporanã le-a aºezat în prim planul proiectelor de
viitor: dezvoltarea vertiginoasã, prin cuceririle tehnico-industriale impune o pregãtire
superioarã generalizatã. Fiecare profesiune cere cunoaºtere cuprinzãtoare,
competenþã, sisteme de organizare, tehnici ºi procedee de muncã noi, care se
studiazã în universitãþi.
Cã Universitatea Spiru Haret a fost aºezatã inspirat ºi temeinic, ºtiinþific pe
acest adevãr-principiu în pas cu timpul modern o dovedesc tendinþele din þãrile
dezvoltate în domeniul învãþãmântului. Pentru orice loc de muncã se cautã cu
prioritate acum, la începutul mileniului III, specialiºti cu studii universitare. Ei vor
trebui sã reprezinte între 60 ºi 90% din totalul angajaþilor.
În acest spirit, cu un asemenea obiectiv, a funcþionat, încã de la înfiinþare, în
condiþii excelente, Universitatea Spiru Haret. Însoþim afirmaþia cu argumente,
cu dovezi concrete, apreciate direct de tânãra generaþie care este interesatã ºi
exigentã în pregãtirea pentru un loc demn în societatea româneascã.
Iatã cum a crescut în 15 ani numãrul celor ce fac parte astãzi din marea
familie a Universitãþii noastre.
S-a pornit în anul universitar 1991-1992 cu 1.155 de studenþi. Peste 5 ani, în
anul de studii 1995-1996 s-a ajuns la 16.120 de studenþi. Peste alþi 5 ani, în anul
universitar 2000-2001, 29.451. În anul universitar 2005-2006 numãrul studenþilor
noºtri a ajuns la 102.638.
Pentru a desprinde corect ºi edificator semnificaþia acestei dezvoltãri dinamice,
notãm: cei peste 100.000 de studenþi la Spiru Haret reprezintã o ºesime
din numãrul total al celor ce învaþã azi în cele 120 de universitãþi româneºti.
E un reper care spune mult.
Când rostim 100.000 dimensionãm de fapt populaþia unui oraº românesc de
mãrime medie. Iar dacã adãugãm imaginile râurilor de tinereþe care inundã
zilnic cele cinci sedii din Bucureºti ºi alte ºapte din Cluj-Napoca, Constanþa, Braºov,
Craiova, Câmpulung-Muscel, Blaj ºi Râmnicu-Vâlcea, cu amfiteatre mari, elegante
ºi superdotate tehnic ºi didactic, cu sãli de cursuri ºi laboratoare, cu biblioteci
înþesate de mii ºi mii de volume ºi publicaþii, cu saloane informatice, în care alte
mii de calculatoare de ultime generaþii  da! chiar de ultime generaþii  depoziteazã
sistematic ºi oferã generoase concentrate de cunoºtinþe esenþiale, avem temeiul
sã considerãm Universitatea Spiru Haret drept o constelaþie de cetãþi ale
învãþãmântului superior românesc.
Centrelor universitare Spiru Haret în care funcþioneazã 30 de facultãþi cu
studii la zi sau cu frecvenþã redusã li se adaugã 51 de Centre pentru Învãþãmânt
(Continuare în pag. 3)
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la ora unui bilanþ de etapã
În lucrarea sa Perenitatea unei moºteniri prof.univ.dr. Aurelian Bondrea
scria: Evoluþia societãþii româneºti  de la prezentul unei tradiþii
nedefinite la un viitor social-economic al unei stabilitãþi dezirabile,
definite pe baza principiilor democraþiei pluraliste ºi ale unei Românii
libere, prospere  depinde ºi de fructificarea inteligentã a spaþiului
axiologic al învãþãmântului, în general, al celui superior în special.
(Urmare din pag. 2)

la Distanþã (dintre care 10 în strãinãtate, în Statele Unite ale Americii, Spania,
Israel, Republica Moldova ºi, începând din anul universitar 2006-2007, în Franþa,
Grecia, Italia, Ungaria, Serbia-Muntenegru ºi Republica Popularã Chinezã), ceea
ce asigurã nu numai acoperirea întregului teritoriu al þãrii, ci ºi aducerea ºansei ºi
condiþiilor ºtiinþei de carte în cãminele fiecãrei familii, pentru tinerii care îºi
fundamenteazã cariera doritã.
Educaþia a devenit un proces a cãrui duratã se întinde pe tot parcursul vieþii.
Televiziunea împreunã cu Internetul sunt astãzi mijloacele cele mai percutante de
acces pe piaþa universitarã. Sute de programe în mii de variante abordeazã în
timp real temele cu care se confruntã profesori ºi studenþi, masteranzi ºi doctoranzi,
contribuind la identificarea de noi domenii de cercetare, la punerea în valoare a
roadelor inteligenþei.
Unui astfel de scop i-a fost dedicatã o parte însemnatã a activitãþii Televiziunii
România de Mâine care ocupã un loc unic în audiovizualul românesc, atât prin
specificul postului, cât ºi prin valoroasa bazã materialã pusã în slujba
învãþãmântului, ºtiinþei, culturii, educaþiei.
Este un post naþional, universitar ºi cultural. În cei peste cinci ani care s-au
scurs de la 1 octombrie 2000, datã la care a început sã emitã, TvRM ºi-a extins
gama emisiunilor transmiþând, pe lângã programe de învãþãmânt ºi educaþionale
ºi emisiuni informative, economico-sociale ºi politice, ºtiinþifice, cultural-artistice,
sportive ºi de divertisment, adresate tuturor categoriilor de vârstã ºi socioprofesionale.
Consultaþiile universitare sunt destinate în primul rând studenþilor de la diferite
forme de învãþãmânt (de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã), absolvenþilor ºi
viitorilor studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, fiind considerate, alãturi de Internet,
surse suplimentare de informare ºi perfecþionare în domeniul specializãrilor în
care aceastã instituþie are ofertã educaþionalã. Ele se adreseazã, de asemenea,
publicului larg pentru care prezintã, într-un mod accesibil, cunoºtinþe de bazã ºi
noutãþi din toate domeniile de studiu cuprinse în programele facultãþilor universitãþii
noastre. Considerat drept învãþãmântul viitorului, ID-ul vine în întâmpinarea tuturor
celor care doresc sã-ºi perfecþioneze nivelul instruirii universitare, scutindu-i de
avatarurile delocãrii, oferindu-le posibilitatea pãstrãrii locului de muncã (în paralel
cu procesul de studii, precum ºi a consultãrii cu profesorii, în direct de la sute sau
chiar mii de kilometri distanþã. Programul TvRM este transmis prin satelit în
România, pe întreg continentul european ºi în Orientul Mijlociu. Zilnic, de luni
pânã vineri, o treime din cele 24 de ore de program, conþine cursuri, abordãri
tematice, consultaþii ºi rãspunsuri la întrebãri. Deviza Prin televiziune,
facultatea la tine acasã, a devenit realitate, iar TvRM ºi-a confirmat statutul
de singura televiziune cu acest profil din România, cu program permanent.
Alãturi de programele cu specific universitar, grila TvRM include ºi emisiuni
culturale, de divertisment, emisiuni de informare ºi formare ºtiinþificã, precum ºi
talk-show-uri la care participã reprezentanþi ai economiei reale, manageri de firme,
reprezentanþi ai guvernului, ai societãþii civile, specialiºti de înaltã competenþã.
Televiziunea România de Mâine dispune de o bazã materialã performantã
constituitã din ºapte studiouri, între care un amfiteatru studio cu 700 de locuri,
unul cu 300 de locuri, precum ºi o scenã-platou de peste 150 de mp care
funcþioneazã ca platou de sine stãtãtor prevãzut cu orgã de lumini, instalaþie de
iluminat tehnologic ºi sonorizare. Studiourile sunt dotate cu 22 de camere de luat
vederi, de ultimã generaþie, cu interfaþã pentru preluarea informaþiilor de pe dischete
ºi CD-uri, cu promptere, tablã electronicã, analizor de imagini fixe, scanere,
retroproiectoare ºi ecrane mobile de mari dimensiuni, alte dispozitive necesare
realizãrii unor emisiuni de înaltã calitate.
Pentru reportajele ºi filmãrile exterioare, echipele TvRM au la dispoziþie camere
mobile specifice acestui tip de activitate, pupitre portabile de sunet, mijloace
independente de transport. Pentru emisiunile complexe realizate în afara studiourilor
centrale TvRM, existã în dotarea postului un car mobil de televiziune care poate
transmite prin satelit.

Investiþii în temeliile
viitorului românesc
Toate echipamentele sunt profesionale, deosebit de performante, fiind realizate
în tehnicã digitalã de ultimã orã.
Este semnificativ de notat cã investiþiile în tehnologii media se ridicã la TvRM
la peste 16 milioane de dolari.
Acest post de televiziune este folosit ºi pentru pregãtirea viitorilor specialiºti
în domeniul audio-vizualului. Studenþii Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, au posibilitatea sã efectueze practicã la TvRM ºi sã
realizeze emisiuni de televiziune, iar cei ai facultãþilor cu profil artistic (muzicã ºi
teatru) îºi pun frecvent în valoare calitãþile în cadrul emisiunilor culturale ºi de
divertisment.
Specialiºtii de mâine din economie, învãþãmânt, ºtiinþã, culturã, arte, din domeniul
medicinei, managementului, dreptului, sociologiei, psihologiei, filosofiei,
marketingului financiar-bancar, geografiei, istoriei, matematicii, informaticii, limbilor
strãine, relaþiilor internaþionale, arhitecturii, educaþiei fizice, trebuie sã provinã din
toate mediile, din întreaga þarã ºi din aºezãrile urbane ºi din cele rurale. Inteligenþa
româneascã trebuie sã fie culeasã ºi pusã în valoare de oriunde s-ar afla  ºi-au
fixat ca obiectiv Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret. 49
de specializãri, 61 de programe de masterat ºi numeroase domenii de doctorat
autorizate probeazã nivelul de performanþã al Universitãþii noastre.
Fiecare tânãr, indiferent de condiþia socialã ºi materialã se poate bucura astfel
de dreptul la învãþãturã. Dar una este sã proclami acest drept ºi alta este sã îl
respecþi, sã îl onorezi ca atare. Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret oferã burse ºi facilitãþi speciale celor ce nu au o stare materialã
favorabilã: cursuri ºi manuale gratuite, precum ºi cãrþi de specialitate
subvenþionate.
Învãþãtura la cote înalte, academicã, nu este un privilegiu de grup, al potentaþilor,
ci o binecuvântare a meritelor, a calitãþii ºi muncii cu dãruire ºi pasiune. Aplicarea
unei asemenea politici conceputã ºi materializatã consecvent de Fundaþia România
de Mâine garanteazã refacerea adevãratei elite intelectuale româneºti care poate
imagina ºtiinþific ºi edifica prin structuri organizatorice lucrative, dinamice, eficiente,
noua stare naþionalã, fãrã decalaje sociale, fãrã sãrãcie ºi privaþiuni.
La fel de grãitoare este referirea la prestigioasele cadre didactice ale
Universitãþii. De la nucleul iniþial pe care i-a unit, în urmã cu 15 ani, proiectul
profesorului Aurelian Bondrea  40 de profesori universitari de marcã (unii dintre
ei academicieni), la cei peste 1500 de dascãli cu înalte grade universitare, ºi
cercetãtori aproape în totalitate doctori sau doctoranzi, care transmit studenþilor

Universitatea Spiru Haret continuã, în noile condiþii de dezvoltare
a României, cele mai înaintate tradiþii ale învãþãmântului, ºtiinþei ºi
culturii naþionale ºi încorporeazã cuceririle contemporane în aceste
domenii, contribuind la formarea tinerelor generaþii, potrivit
cerinþelor actuale ºi de perspectivã ale progresului societãþii
româneºti.

ºtiinþa de carte  este o evoluþie perceputã ºi apreciatã ca atare de opinia publicã,
din România ºi de peste hotare.
Aºa ne vom înscrie cert, temeinic pe calea progresului ºi dezvoltãrii într-o
Europã ºi într-o lume pentru care sã reprezentãm un partener demn, valoros ºi nu
unul îngãduitor prin concesii ºi generozitate de complezenþã. ªtiinþa de carte
dobânditã la Universitatea Spiru Haret este ºi va rãmâne un atestat al valorii
creaþiei româneºti ºi un paºaport cu valabilitate mondialã, cu drept de bun venit
pe orice meridian.
Prestigiul crescând al Universitãþii Spiru Haret a fãcut ca în toþi aceºti ani de
la înfiinþare, reputaþi universitari de pe toate continentele sã susþinã în calitate de
visiting professors ºi profesori asociaþi cursuri ºi prelegeri în aulele din Bucureºti
ºi din þarã, precum ºi pe postul de Televiziune România de Mâine. Universitatea
Spiru Haret a avut oaspeþi din Australia, Canada, Franþa, Marea Britanie,
Germania, Japonia, Statele Unite ale Americii, Rusia, Republica Popularã Chinezã,
Grecia, Israel etc.
Universitatea Spiru Haret ºi-a fãcut remarcatã prezenþa, participând cu
comunicãri ºi standuri proprii la forumuri ºtiinþifice ºi de educaþie de anvergurã ºi
dincolo de graniþele României, unde a fost singura instituþie de învãþãmânt superior
din þara noastrã care a trimis o delegaþie reprezentativã. Astfel, în anul 2003,
universitatea noastrã a participat cu stand propriu la cea de-a IV-a ediþie a Târgului
Mondial al Educaþiei de la Lisabona, iar în anul 2004 a fost prezentã la cea de-a
II-a Convenþie Internaþionalã privind Educaþia, Învãþãmântul ºi Formarea
Profesionalã Superioarã, din cadrul Târgului de Educaþie din Orientul Mijlociu de
la Beirut. În luna iunie 2005 a participat la a doua ediþie a expoziþiei Internaþionale
de Educaþie de la Beijing, iar în decembrie 2005 a fost reprezentatã de o delegaþie
oficialã la Conferinþa Internaþionalã ON-LINE EDUCA, la Berlin. Asemenea
prilejuri deosebite au oferit ºansa de a cunoaºte ºi de a compara produsele
educaþionale de la începutul acestui secol ºi mileniu, de a selecta parteneri pentru
colaborãrile viitoare ºi, totodatã, au permis compararea cu ceilalþi participanþi,
evaluarea resurselor, potenþialului, rezultatelor proprii.
La toate aceste manifestãri internaþionale din sfera educaþiei, Universitatea
Spiru Haret s-a bucurat de un interes ºi o atenþie deosebite, deopotrivã din partea
organizatorilor ºi a celorlalþi participanþi, cât ºi a publicului larg. O altã dovadã
elocventã a prestigiului de care se bucurã Universitatea Spiru Haret a
reprezentat-o conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii noastre
Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, ilustrã personalitate a lumii contemporane.
Este singura universitate din întregul spaþiu ortodox care a fost acceptatã de
Sfântul Pãrinte sã-i decerneze acest înalt titlu.

Priveºte spre viitor
este deviza Fundaþiei România de Mâine
ºi a Universitãþii Spiru Haret.
Între reperele de marcã ale recunoaºterii internaþionale se înscrie ºi invitaþia
adresatã rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, de
a participa la Universitatea din Bologna-Italia, în septembrie 2005, la lucrãrile
Conferinþei anuale dedicate autonomiei universitare ºi armonizãrii învãþãmântului
cu cercetarea în cadrul universitãþii.
Cu acest prilej, rectorul Universitãþii Spiru Haret a participat, în Aula Magna
Santa Lucia a Universitãþii din Bologna, la ceremonia semnãrii Magnei Carta
Universitatum, alãturi de rectori ai unor universitãþi din Europa, Asia, America ºi
Africa, invitaþi la acest eveniment academic internaþional. Universitatea Spiru
Haret a fost singura universitate particularã din România al cãrei rector ºi-a
depus semnãtura pe acest prestigios document.
În toþi aceºti ani Universitatea Spiru Haret ºi-a dobândit respectul ºi
recunoaºterea internaþionalã care au sporit constant, ajungând sã se situeze la
nivelul celor mai mari ºi performante instituþii de învãþãmânt superior din lume.
Nu numai prin dimensiuni, ci ºi prin structurile ei funcþionale, comunitatea
universitarã Spiru Haret reprezintã o performanþã remarcabilã, un adevãrat record
naþional cu dreptul de a fi consemnat ca atare în cartea faptelor ce au deschis ºi
întreþin cu înþelepciune privirile ºi speranþele spre un alt viitor al României.
Acest viitor, acest mâine al þãrii, proclamat ºi înscris ca atare pe emblema
Fundaþiei ºi Universitãþii reprezintã cauza pentru care timp de 15 ani s-a lucrat cu
ºtiinþã, consecvenþã ºi amplã mobilizare ºi concentrare de valori intelectuale 
didactice ºi academice. Într-o interactivitate fericit intuitã ºi creator fundamentatã
în slujba þãrii ºi a oamenilor ei, aleasa învãþãturã ºi cercetarea ºtiinþificã
argumenteazã convingãtor raþiunea de a fi, logicã ºi corectã, motivaþia funcþionãrii
unei fundaþii.
PREªEDINTELE AURELIAN BONDREA:
Fundaþia îºi propune valorificarea moºtenirii cultural-ºtiinþifice, cu
un profund caracter social-umanist, începând cu opera primilor umaniºti:
Miron Costin, Stolnicul Constantin Cantacuzino, Mitropolitul Dosoftei,
Dimitrie Cantemir, corifeii ªcolii Ardelene etc., care pun în evidenþã
originea latinã a poporului român ºi a limbii române, unitatea de neam ºi
de limbã a românilor.
Va fi continuatã opera de referinþã a marilor umaniºti Nicolae Bãlcescu,
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Ionescu de la Brad, Victor Babeº,
Gheorghe Marinescu, Anghel Saligny, Spiru Haret, Nicolae Iorga, Nicolae
Titulescu, Constantin Rãdulescu Motru, P.P. Negulescu, D. Drãghicescu,
Virgil Madgearu, Lucian Blaga, Mircea Florian, Tudor Arghezi, George
Cãlinescu, Dimitrie Gusti, Petre Andrei, Nicolae Grigorescu, Constantin
Brâncuºi, George Enescu, Constantin Nottara etc. Moºtenirea culturalºtiinþificã, social-umanistã defineºte înaltele valori spirituale care
caracterizeazã evoluþia societãþii româneºti, fãrã de care nu se poate
concepe dezvoltarea României de mâine.
Acesta este conceptul. Demersurile concrete, practice, activitatea propriuzisã atestã o contribuþie cu un rol deosebit în reabilitarea, confirmarea ºi dezvoltarea
cercetãrii româneºti, neglijatã îngrijorãtor în ultimul deceniu la nivelul instituþiilor
ºi resurselor statale.
Dacã România are astãzi numeroase imperative stringente, cunoaºterea
concretã, realistã ºi responsabilã a stãrii naþiunii este o prioritate absolutã. ªtiind
ce mai avem, cum funcþioneazã toate mecanismele economice, sociale, cum este
viaþa oamenilor, ce, cum ºi cât pot ei sã facã ºi cum se aºteaptã sã trãiascã,
putem sã reformãm, sã corectãm ºi sã schimbãm radical toate domeniile astfel
încât sã deschidem perspectiva împlinirii idealului suprem România de mâine.
Simpla enumerare a instituþiilor de culturã, de cercetare înfiinþate, finanþate ºi
coordonate prin Fundaþia România de Mâine este de naturã sã arate convingãtor

ce înseamnã a gândi ºi a lucra, nu pentru profit, nu pentru avantaje ºi privilegii, nu
pentru putere de dragul puterii ºi înavuþirii nedrepte, ci pentru þarã, pentru oamenii
ei. Iatã lista lor:
 Academia de Culturã Naþionalã Dimitrie Gusti
 Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã (ISOP)
 Institutul de Studii pentru Dezvoltarea Economico-Socialã a României
 Institutul de Cercetare Medicalã
 Institutul de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
 Institutul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
 Institutul de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã
La fel de concludente sunt ºi datele privind investiþiile în baza materialã a
învãþãmântului ºi cercetãrii din totalul veniturilor Fundaþiei România de Mâine:













Procentele reprezentând cheltuielile cu cercetarea au, la rândul lor, o
semnificaþie aparte în condiþiile în care statul alocã din PIB acestui domeniu
determinant pentru înþelepciunea construirii viitorului þãrii doar 0,38%.
Iatã cheltuielile destinate cercetãrii din totalul veniturilor Fundaþiei:













Reþinem cã în 15 ani de activitate Fundaþia România de Mâine a investit pste
100 milioane de euro pentru baza materialã a Universitãþii Spiru Haret ºi a
cercetãrii ºtiinþifice. ªi o asemenea valoare reprezintã de fapt o contribuþie la
modernizarea învãþãmântului românesc ºi a cercetãrii naþionale. O asemenea
strategie riguros aplicatã are tot dreptul sã fie consideratã un MODEL.
La cele prezentate pânã acum, privind investiþiile în opera educaþionalã
slujind formarea generaþiilor de competenþe intelectuale ºi ºtiinþifice
adãugãm detalii de ultimã orã. Numai în aceastã varã, în care s-a pregãtit
temeinic noul an de învãþãmânt universitar (2006-2007), s-au investit
încã 15 milioane de dolari pentru modernizarea condiþiilor de studiu ºi de
viaþã ale studenþilor haretiºti. Aceste importante ºi ultramoderne utilaje
tipografice, capabile sã producã un volum în 8 pânã la 12 secunde
reprezintã un generos dar al Fundaþiei România de Mâine pentru studenþii
Universitãþii Spiru Haret, pentru ºtiinþa lor de carte, pentru profesionalism
ºi capacitate de creaþie au costat peste 2.000.000 de dolari. Nici o
universitate din lume nu dispune de asemenea tehnologii de vârf.
Priviþi ºi acest edificiu primitor, funcþional, atrãgãtor prin
caracteristicile arhitectonice ale mileniului în care am intrat. Începând
din octombrie 2006, este noul sediu din Bucureºti al Facultãþilor de
Geografie ºi Istorie. Îi aºteaptã pe haretiºti. Din asemenea fapte rezultã
aprecierea deosebitã a celor ce vin la Universitatea Spiru Haret. Vin la o
instituþie, la o cetate model pentru ºtiinþa ºi cultura naþionalã.
E nevoie de modele în România!
ªi tinerii ºtiu sã preþuiascã modelele în care gãsesc înþelepciunea ºi
priceperea cerute de viaþã. S-au înscris în anul I la facultãþile noastre
din Bucureºti ºi din þarã peste 50.000 de absolvenþi ai liceelor. Ei se
alãturã celor peste 100.000 de haretiºti care continuã studiile la
Universitatea Spiru Haret.
Pe lângã contribuþia directã, creatoare, ºtiinþificã, vizionarã la definirea ºi
punerea în operã a unui nou destin naþional, cercetarea prelungeºte cunoºtinþele
fundamentale dobândite de studenþi în practica analizelor ºtiinþifice ale realitãþii,
antrenarea lor, obiºnuirea lor cu tehnicile de investigaþie, cu arta mãsurãrii resurselor,
cu metodele de sintezã; cu formularea de ipoteze, cu rigoarea conceperii de
programe ale viitorului.
Universitatea Spiru Haret îi învaþã carte la nivel modern, în pas cu descoperirile
ºi cuceririle tehnico-ºtiinþifice de ultimã orã. Alãturi de dascãlii lor, de elitele
intelectuale devotate cercetãrii, de savanþi ºi academicieni, ei, studenþii, acumuleazã
experienþã, deprind simþul datoriei, simþãmântul onoarei de a trãi ºi munci pentru
binele lor, demn ºi civilizat, pentru progresul þãrii ºi al tuturor celor ce trãiesc pe
meleagurile României.
PREªEDINTELE AURELIAN BONDREA:
Rolul activitãþii de cercetare ºi dezvoltare în învãþãmântul superior
este primordial, el contribuind la formarea de cercetãtori de excelenþã ºi
a forþei de muncã înalt calificate.
Condiþiile pentru ca activitatea de cercetare din Universitate sã aibã succes
sunt, în principal, urmãtoarele: formarea unei conºtiinþe ºi crearea unei atmosfere
de lucru propice spiritului iscoditor al adevãratului cercetãtor, dornic de noi
cunoºtinþe, adevãruri ºi inovare; motivare socialã ºi materialã; bazã materialã
adecvatã; spirit de colaborare; un management specific performant; cadre
coordonatoare înalt calificate ºi cu experienþã, formatori de ºcoli de cercetare.
Într-o carte fundamentalã pentru sociologia ºi politologia contemporanã România la începutul secolului XXI. Starea naþiunii  prof.univ.dr. Aurelian
Bondrea face o analizã profundã a proceselor tranziþiei româneºti, a stãrii
economice, sociale, culturale a României reale. Propunând ºi argumentând ºi o,
poate unicã, soluþie de salvare a fiinþei naþionale: acþiunea concertatã ºi
concentratã în domeniile învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii.
Este temelia pe care s-a clãdit ºi se dezvoltã Universitatea Spiru Haret,
instituþie ce a devenit un concept de valorificare a marilor tradiþii româneºti la
confluenþa cu tot ceea ce înseamnã modernitate, progres tehnologic ºi ºtiinþific la
nivelul mileniului trei.
O fundaþie umanistã, o universitate complexã care s-au construit pe principiul
prin noi înºine, cum spuneam la începutul acestui film, prin sacrificii, prin dãruire,
prin asumarea unui patriotism adevãrat, departe de orice demagogie ºi interes îngust.

La 15 ani de existenþã, Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret se contopesc într-un simbol, într-o
certitudine pentru viitor.
Sã ne bucurãm împreunã, sã rostim împreunã:

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
Un film documentar realizat de:
Nicolae Dan Fruntelatã
Ilie Ciurescu
Corneliu Toader
Dumitru Cacoveanu
Viorel Pandele

2 octombrie 2006

Un vis ce pãrea, în urmã
cu 15 ani, o utopie.
Acum, o realitate solidã,
exemplarã, înfãþiºatã
convingãtor de imaginile
filmului TVRM.
Din noianul de secvenþe,
doar câteva în aceastã
paginã.
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