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C U V Â N T U L
rostit la deschiderea
anului de învãþãmânt
2006-2007
de prof. univ. dr.
Aurelian Gh. Bondrea,
rectorul
Universitãþii
Spiru Haret,
preºedintele Fundaþiei
România de Mâine
ºi al Televiziunii
România de Mâine

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Distinºi invitaþi,
Deschiderea anului de învãþãmânt 2006�2007  are,  pentru

Fundaþia România  de  Mâine,   Universitatea  Spiru  Haret  ºi
Televiziunea  România de Mâine, o semnificaþie aparte.

Se împlinesc 15 ani de când Universitatea Spiru Haret,
înfiinþatã de cãtre ºi în cadrul Fundaþiei România de Mâine �
instituþie social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt,
autonomã, fãrã scopuri politice sau patrimoniale (non-profit),
ºi-a deschis porþile.

Aniversãm, astãzi, ºi 5 ani de când ºi-a început activitatea
Televiziunea România de Mâine, singurul post naþional cu profil
universitar ºi cultural din România.

Ne aflãm la un moment de bilanþ. Nu intenþionez sã prezint
realizãrile, neîmplinirile, satisfacþiile ºi clipele de cumpãnã pe care
le-am trãit în toþi aceºti ani. Filmul, pe care l-am vizionat împreunã
� o producþie a Televiziunii România de Mâine � reflectã, prin
imagini, date ºi fapte, cele mai importante momente care au marcat
istoria devenirii noastre.

Toate aceste înfãptuiri sunt rezultatul muncii pline de dãruire ºi
pasiune a comunitãþii noastre academice: cadre didactice, cercetãtori,
oameni de culturã, întreg personalul Fundaþiei ºi al Universitãþii.

Se cuvine, la acest ceas aniversar, sã adresãm tuturor acestora
cele mai calde ºi sincere mulþumiri ºi felicitãri, precum ºi alese
urãri de noi ºi noi împliniri în activitatea viitoare.

Stimat auditoriu,
Festivitatea la care participãm astãzi îmi oferã fericitul prilej

pentru a exprima profunde mulþumiri distinºilor noºtri oaspeþi,
care ne-au onorat invitaþia de a fi împreunã cu noi la acest moment
aniversar, ºi sã le adresãm cele mai alese ºi calde urãri.

Distinsã asistenþã,
Pentru mine, este o mare bucurie ºi satisfacþie sã vã informez cã,

în anul de învãþãmânt care începe astãzi, în cele 30 de facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret vor studia peste 150.000 de studenþi, dintre
care peste 50.000 de �boboci�. Este o cifrã impresionantã, care
exprimã evoluþia înregistratã de Universitatea noastrã în cei 15 ani
de existenþã. Numãrul studenþilor, în prezent, este de 130 de ori mai
mare decât în anul de debut al Universitãþii.

Permiteþi-mi ca, în numele Senatului universitar ºi al meu
personal,  sã transmit un cald Bun venit! studenþilor din anul I,
�bobocilor�, urãri de sãnãtate ºi succes deplin tuturor studenþilor
haretiºti.

Desigur, mulþi se întreabã � ºi nu întotdeauna cu sentimente
de prietenie ºi admiraþie: De ce vin studenþii la Universitatea
Spiru Haret într-un numãr atât de mare? Ce oferã aceastã instituþie
în plus faþã de celelalte universitãþi? Cum a reuºit sã se impunã
în faþa opiniei publice? De ce, pe plan internaþional, se bucurã
de un mare prestigiu?

Sunt doar câteva întrebãri al cãror rãspuns a fost parþial oferit
de filmul vizionat împreunã.

Universitatea Spiru Haret a reuºit sã-ºi sporeascã, an de an,
atractivitatea ºi sã se impunã în conºtiinþa publicã datoritã concepþiei
clare cu privire la rolul ºi rostul învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii la
sfârºit de veac XX ºi început de nou secol ºi mileniu. Ea continuã
valoroasele tradiþii ale învãþãmântului românesc, iniþiate de chiar
mentorul spiritual al Universitãþii noastre, marele om de ºtiinþã, patriot
ºi reformator social Spiru Haret.

Împletirea organicã, armonioasã dintre dimensiunea ºtiinþificã,
instructiv-educativã ºi cea socialã, rãspunsul adecvat la necesitãþile
economico-sociale ale României, asigurarea accesului la pregãtire
superioarã pentru categoriile sociale cu resurse materiale modeste,

un corp profesoral de valoare, o bazã materialã de excepþie, un
management performant sunt câteva din atributele care au fãcut
din Universitatea Spiru Haret un justificat pol de atracþie.

Cei 50.000 de absolvenþi ºi cei peste 150.000 de studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret sunt adevãraþii purtãtori de cuvânt ai
valorilor promovate de comunitatea noastrã academicã. Ei sunt
noii haretiºti, care se strãduiesc, peste decenii, sã reînnoade
vechea tradiþie a haretismului, miºcare socio-culturalã de largã
reprezentare naþionalã, cu rol major în dezvoltarea modernã a
României.

Este tulburãtor sã constatãm cã, în copleºitoarea lor
majoritate, ideile haretiste sunt extrem  de  actuale. Pentru marele
sociolog Spiru Haret, analiza epocii, marile ºi gravele probleme
de ordin economic, social ºi cultural, care cereau soluþii urgente
erau preocupãri concrete. În esenþa lor, cu multe din acele
probleme se confruntã România tranziþiei. La vremea sa, Spiru
Haret a configurat o hartã de prioritãþi care avea în centru
educaþia, ºcoala, pregãtirea unui popor pentru a-ºi putea asuma,
conºtient ºi competent, propriul destin.

La problemele de azi, soluþiile trebuie cãutate în acelaºi mod
constructiv: prin adecvare continuã la condiþiile lumii noastre,
prin asumarea progresului ºtiinþific ºi tehnic, dar ºi prin
reconsiderarea tradiþiei, prin apelul constant la ceea ce s-a definit
ca o �ºcoalã naþionalã� în acest domeniu.

Este rolul actualilor haretiºti de a urma ºi duce mai departe
modelul oferit de marele înaintaº, contribuind cu toþii la împlinirea
binelui social.

Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
La acest ceas de bilanþ, care ne oferã binemeritate satisfacþii,

este firesc sã ne îndreptãm, cu încredere, gândurile spre viitor. Avem
multe ºi ambiþioase proiecte ºi dorim sã le realizãm. Ceea ce am
înfãptuit pânã acum trebuie consolidat cu grijã, trebuie sã creºtem,
în continuare, calitatea procesului de învãþãmânt, sã stimulãm
procesul de creaþie, sã amplificãm ºi diversificãm activitatea de
cercetare ºtiinþificã, trebuie sã facem în aºa fel încât sã intrãm în
elita învãþãmântului superior mondial, trebuie sã extindem
cooperarea în plan internaþional.

Dupã cum cunoaºteþi, Universitatea noastrã este semnatarã
a Magna Charta Universitatum, este membrã a Asociaþiei
Universitare Europene ºi a Agenþiei Universitare a Francofoniei.
Am participat, recent, la Conferinþa anualã a rectorilor
desfãºuratã la Bologna, care a avut ca temã de dezbatere o
problemã incitantã: Abordãri politice cu privire la identitatea
universitarã.

S-a încercat a se da rãspuns la câteva întrebãri tulburãtoare:
Care este identitatea Universitãþii în contextul schimbãrilor

accelerate din lumea de azi ºi al globalizãrii? Cum îºi poate ea
pãstra autonomia ºi libertatea? Ce înseamnã o adevãratã
Universitate? Cum poate fi ea definitã?

Participanþii la Conferinþã au subliniat necesitatea ca, în acest
context complex, marcat de provocãri neaºteptate ºi de o
dinamicã fãrã precedent, universitãþile sã fie solidare ºi, în calitate
de semnatare ale Magna Charta Universitatum, veritabilã
Constituþie a instituþiilor de învãþãmânt superior, sã acþioneze
pentru a-ºi impune vocea în dialogul cu politicul ºi socialul.
Rolul Magna Charta Universitatum este de a apãra ºi promova
valorile academice, de a veghea, împreunã cu organismele
europene, la respectarea autonomiei ºi libertãþii academice.

Dupã cum sublinia raportorul Comitetului pentru Culturã, ªtiinþã
ºi Educaþie al Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, �Misiunea
academicã de a satisface necesitãþile lumii moderne ºi ale societãþii
contemporane poate fi îndeplinitã numai în situaþia în care
universitãþile sunt independente, sub raport moral ºi intelectual, de
autoritatea politicã sau religioasã ºi de puterea economicã�.

Împãrtãºind principiile ºi valorile cuprinse în Magna Charta,
prin puterea Adunãrii Parlamentare ºi a comitetelor responsabile,
ca ºi prin Comitetul de Miniºtri ºi activitãþile Comitetului de
Organizare Interguvernamental pe problemele Învãþãmântului
Superior ºi Cercetãrii, Consiliul Europei reafirmã dreptul la
libertate academicã ºi autonomie universitarã completã.

Câteva principii doresc sã le subliniez:
1. Libertatea academicã în cercetare ºi în pregãtire trebuie

sã garanteze libertatea de expresie ºi de acþiune, libertatea
diseminãrii informaþiilor, ca ºi libertatea investigaþiei nelimitate
în urmãrirea ºi distribuirea cunoaºterii ºi adevãrului;

2. Autonomia instituþionalã a universitãþilor trebuie sã fie o
manifestare a unui angajament independent faþã de misiunea
culturalã ºi socialã tradiþionalã ºi, încã, una esenþialã, în termenii
unei politici proprii, benefice, din punct de vedere intelectual ºi
al managementului eficient;

3. Încãlcarea libertãþii academice ºi a autonomiei universitare
a avut întotdeauna ca rezultat un regres intelectual ºi, ca urmare,
ºi o stagnare socialã ºi economicã;

4. Responsabilitatea socialã ºi culturalã a universitãþilor necesitã
un parteneriat în definirea cunoaºterii pentru societate ºi implicã

faptul cã universitãþile trebuie sã continue sã aibã o concepþie pe
termen lung ºi sã contribuie la rezolvarea problemelor fundamentale
ale societãþii, ca ºi la gãsirea soluþiilor pentru problemele imediate.
Numai pe baza unui astfel de parteneriat între societate ºi universitãþi
ne putem aºtepta ca universitãþile sã serveascã bine societãþile, sã
fie proactive, adicã nu numai sã rãspundã schimbãrilor, ci sã fie
chiar agenþii de frunte în iniþierea ºi realizarea îmbunãtãþirilor dorite;

5. Vocaþia tradiþionalã ºi potenþialul universitãþilor pentru secolul
XXI includ, pe lângã investigarea independentã ºi libera flexibilitate
practicã ºi gândire criticã în predare, contribuþii constante la
dezvoltarea ordinii sociale, un sens al valorilor de bazã ale societãþii,
cultivarea identitãþii naþionale, ca ºi preþuirea valorilor universale,
promovarea cetãþeniei democratice ºi sensibilitate la mediul uman
ºi natural, atât pe plan local, cât ºi global.

Pentru cei care cautã rãspunsuri la provocãrile comune cu
care se confruntã comunitatea academicã, soluþia constã în a-ºi
împãrtãºi experienþa, a face schimb de idei, a învãþa din succesele
ºi eºecurile celorlalþi, comunitatea Magna Charta Universitatum
fiind cadrul perfect pentru aceste schimburi.

În acest context, menþionez ºi câteva dintre mijloacele care
pot asigura autonomia universitarã, fãrã amestecul politicului,
al instituþiilor guvernamentale birocratice din sfera educaþiei:

1. armonizarea autonomiei procesului de învãþãmânt ºi
necesitãþile cercetãrii cu rãspunderea managerialã;

2. angajamentul ferm faþã de principiile guvernãrii democratice;
3.  respect pentru egalitate ºi nediscriminare;
4. disponibilitate faþã de cerinþele tuturor membrilor

comunitãþii academice;
5.  rãspundere personalã pentru exercitarea actului de conducere:
6. performanþã managerialã bazatã pe activitatea directã;
7.  audit independent.
Universitãþile au supravieþuit aproape un mileniu, întrucât

au fost în stare sã se adapteze schimbãrilor sociale, dar ºi pentru
cã au fost lãsate, aproape întotdeauna, sã-ºi vadã de treaba lor,
fãrã a fi obligate sã-ºi justifice constant deciziile sau sã lupte cu
asprimea autoritãþilor. Un exemplu remarcabil, în acest sens, îl
reprezintã Universitatea din Bologna, cea mai veche universitate
europeanã, care, nu peste mult timp, va aniversa 1000 de ani de
existenþã.

Înþelepciunea colectivã a comunitãþii Magna Charta
Universitatum este în mãsurã sã îºi sprijine membrii sãi sã se
adapteze noilor provocãri ºi sã dãinuie pentru încã multe secole
de-acum înainte.

Iatã doar câteva dintre ideile forþã desprinse din documentele
prezentate ºi dezbaterile desfãºurate la Bologna, la recenta
Conferinþã anualã a rectorilor, semnatari ai Magna Charta
Universitatum. A fost un nou prilej de a sublinia oportunitãþile
pentru dezvoltarea europeanã aduse de universitãþi, ca �centre de
culturã, cunoaºtere ºi cercetare�, într-un moment în care �viitorul
omenirii depinde în mare parte de dezvoltarea ºtiinþificã, culturalã
ºi tehnicã�. A fost o nouã ocazie de a susþine cã libertatea
academicã � la nivel individual � ºi autonomia instituþionalã � la
nivel colectiv � sunt condiþia sine qua non a unui rãspuns complet
la nevoile fundamentale ale societãþii de a supravieþui ºi a prospera,
de a se adapta ºi reînnoi. Astãzi, universitãþile sunt deja �sângele
comun al Europei�. Ele pot arãta europenilor calea spre identitatea
lor comunã.

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
În încheierea cuvântului meu, permiteþi-mi sã vã adresez

tuturor multã sãnãtate ºi succese depline în noul an universitar.

Vã mulþumesc.

� La acest ceas de bilanþ, care ne oferã binemeritate satisfacþii, este firesc sã ne
îndreptãm, cu încredere, gândurile spre viitor. Avem multe ºi ambiþioase proiecte ºi
dorim sã le realizãm.

Ceea ce am înfãptuit pânã acum trebuie consolidat cu grijã, trebuie sã creºtem, în
continuare, calitatea procesului de învãþãmânt, sã stimulãm procesul de creaþie, sã
amplificãm ºi diversificãm activitatea de cercetare ºtiinþificã, trebuie sã facem în aºa
fel încât sã intrãm în elita învãþãmântului superior mondial, trebuie sã extindem
cooperarea în plan internaþional.�

Luni, 2 octombrie, zi de început
a noului an de învãþãmânt,

Universitatea
Spiru Haret

ºi-a deschis larg porþile pentru cei
peste 150.000 de studenþi ai sãi,

dintre care peste 50.000 în anul I

Prin reprezentantul sãu la recenta Conferinþã anualã de la Bologna a rectorilor semnatari
ai Magnei Charta Universitatum, la care am participat,

Consiliul Europei a reafirmat dreptul instituþiilor
de învãþãmânt superior la libertate academicã

 ºi autonomie universitarã completã

15 ani
de rodnicã activitate pe tãrâmul

învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii

FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE ºi UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Comentariul filmului realizat de
Televiziunea  România de Mâine

Paginile 3,4 ºi 5
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Ceremonia consacratã deschi-
derii noului an universitar a avut loc
în modernul amfiteatru Aula
Magna, în ziua de 2 octombrie 2006.

Festivitatea s-a desfãºurat sub
semnul aniversãrii celor 15 ani de
activitate ai Fundaþiei România de
Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret.
Prin întreaga sa desfãºurare,
inaugurarea festivã a noului an de
învãþãmânt a oferit o imagine
impresionantã a amploarei dobândite
de Universitatea Spiru Haret, atât în
plan academic, cât ºi în cel al dezvoltãrii
bazei materiale, al prestigiului de care
se bucurã ca instituþie universitarã de
primã mãrime.

Au participat membrii Senatului
universitar, numeroase cadre
didactice ºi peste 700 de studenþi ºi
masteranzi. Au fost prezenþi,
rãspunzând invitaþiei ce le-a fost
adresatã, membri ai corpului
diplomatic, reprezentanþi ai Bisericii
Ortodoxe Române, precum ºi ai unor
instituþii centrale de învãþãmânt ºi
culturã.

Dupã intonarea Imnului
României ºi a Imnului Gaudeamus,
participanþii au fost invitaþi sã
urmãreascã filmul documentar
consacrat împlinirii a 15 ani de la
înfiinþarea celor douã prestigioase
instituþii, producþie a Televiziunii
România de Mâine, post naþional
universitar  ºi cultural care a împlinit
5 ani de la înfiinþare, un relevant
bilanþ al activitãþii desfãºurate.

Cuvântul rostit de prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, a fost
urmãrit cu atenþie ºi marcat de

Ceremonia inauguralã a anului universitar
ºi spectacolul artistic de care a fost urmatã

Gânduri de îndreptãþitã
speranþã

în ambianþã sãrbãtoreascã

repetate aplauze ale studenþilor ºi
profesorilor participanþi la festivitate.

Au luat apoi cuvântul studenta Iulia
Marinela Done, anul I la Facultatea de
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
ºi Cãtãlina Ionescu, absolventã a
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism, în
prezent masterand la aceeaºi facultate,
care ºi-au motivat opþiunea în alegerea
carierei, transmiþând cele mai alese
gânduri viitorilor colegi ºi dascãli.

Ceremonia din Aula Magna a fost
întregitã de un spectacol artistic realizat
prin contribuþia celor mai talentaþi
studenþi de la cele douã facultãþi de arte
� Facultatea de Muzicã ºi Facultatea
de Teatru � ºi a unor colaboratori
permanenþi ai acestui post

Pentru început, participanþii la
ceremonie au avut bucuria sã asculte
corul Facultãþii de Muzicã, interpretând
piesa �Brâul grâului�, de Petru Stoianov,
dirijor: Adriana Drãgan, urmatã de un
cântec american, în aceeaºi interpretare.
Dirijor Ovidiu Drãgan.

A urmat un moment liric, susþinut de
studenþi care se pregãtesc sã devinã
interpreþi ºi pedagogi ai muzicii româneºti:
Emil Matei, masterand la Facultatea de
Muzicã, care a cântat aria lui Escamillo,
din Opera �Carmen� de Bizet fiind
acompaniat la pian de asistent univ. drd.
Dorina Arsenescu. Studenta Magda
Geambaºu, din anul III al Facultãþii de
Muzicã, a interpretat aria Adelei, din
Opereta �Liliacul� de Johan Strauss, cu
acelaºi acompaniament la pian.

Din provinciile istorice ale României,
din Ardealul lui Avram Iancu, Goga ºi

Rebreanu, din Moldova lui Eminescu,
Sadoveanu ºi Spiru Haret, din Muntenia
lui Caragiale, Istrati ºi Preda, din Oltenia
lui Brâncuºi, Arghezi, Sorescu ºi � acum
� Tudor Gheorghe, au sosit pe scena
sãrbãtorii, mesagerii cântecului popular,
aducându-ne melosul împletit de veacuri
ºi pentru totdeauna cu sufletul ºi
spiritualitatea românului. Astfel,
orchestra de muzicã popularã a Facultãþii
de Muzicã, sub bagheta dirijoralã a lui
Adrian Grigoraº a interpretat piesa
�Sârba în cãruþã�. A urmat apoi, Ileana

Matus, interpretã a folclorului
transilvãnean, masterand la aceeaºi
facultate, cântând �Dragu-mi unde am
venit� ºi �Bine-mi pare c-o plouat�.

A fost rândul lui Cãtãlin Maximiuc
� masterand la Facultatea de Muzicã
ºi realizator al unei apreciate emisiuni
de folclor la Televiziunea România de
Mâine � sã interpreteze douã cântece
de pe meleagurile moldovene. El a
cântat �Doamne, cum mai trece viaþa
omului� ºi �ªapte care cu nuiele�.

Paulina Irimia, studentã a Facultãþii
de Muzicã din Universitatea Spiru
Haret, a adus pe scenã douã melodii din

folclorul dunãrean: �Sus pe deal, a treia
casã� ºi �Dragostea-i o floare rarã�.
Acompaniat de orchestra de muzicã
popularã a Universitãþii Spiru Haret.

Consistentul ºi variatul moment
folcloric a fost încheiat de îndrãgita
reprezentantã a cântecului oltenesc, Ionela
Prodan, director adjunct al Departa-
mentului Culturã � Divertisment al
Televiziunii România de Mâine. Ea a
interpretat piesele �Ascultaþi tineri, la mine�
ºi �Dã-mi, Doamne, cã nu cer mult!�.

Câþiva studenþi ºi tinere cadre
didactice de la Facultatea de Teatru a

Universitãþii Spiru Haret au rãsfoit, cu
ochi atent, pagini antologice din lirica
româneascã, pentru a alege versuri
închinate toamnei. Aºa s-a nãscut
momentul poetic pe care ei l-au intitulat
�Toamnã Româneascã�. Viitorii actori,
Maria Antoaneta Tudor, Simona Fabian
ºi asistenþii universitari Dana Voicu,
Ioana Visalon ºi Alexandru Conovaru,
au recitat din Ion Pilat, George Bacovia,
Vasile Voiculescu, George Topârceanu,
Constanþa Buzea, Cezar Baltag.

Dintr-un spectacol închinat tinereþii
ºi oferit tinerilor nu putea lipsi muzica
uºoarã. Momentul ritmurilor antrenante

a fost deschis de Alina Nãnescu, care
a interpretat piesele �De-ar fi sã vii� ºi
�My number one�.

A fost rândul studenþilor Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport sã-ºi
demonstreze mãiestria. Ei au prezentat
un dans aerobic în care muzica
ritmurilor vii ºi miºcarea perfect
sincronizatã ºi-au dat mâna încântând
privirile. Interpreþii sunt campioni
mondiali ºi europeni la gimnasticã
aerobicã, fiind studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret: Mircea Zamfir, Mircea
Brânzea ºi Valentin Mavrodineanu.

Din nou � muzicã uºoarã, cu una dintre
cele mai îndrãgite interprete ale tinerei
generaþii: Andra. Ea a cântat: �Rãmâi cu
mine�, de Adrian Romcescu ºi �Un minut,
o secundã� de Ioan B. Adrian.

Virtuozii dansului aerobic au propus
publicului încã o reprizã din
spectaculoasa lor prestaþie. De data
aceasta, au fost aplaudate Raluca
Obreja, Izabela Dascãlu, Denisa Ganea
ºi Georgiana Pricope, studente la
universitatea noastrã.

Un interpret a cãrui voce ºi al cãrui
repertoriu nu vor îmbãtrâni niciodatã,
pentru cã lirismul, armonia ºi cãldura
vor învãlui, întotdeauna, sufletul tuturor
vârstelor: Cãtãlin Criºan, director al
Departamentului Culturã � Divertis-
ment al Televiziunii România de
Mâine a interpretat �Vorbeºte marea�
de Aurel Manolache ºi �Dacã pleci� de
Cãtãlin Criºan.

Ultimul moment al spectacolului a
adus în scenã un nume emblematic al

muzicii uºoare româneºti, devenitã,
din câºtigãtoarea trofeului �Steaua
fãrã nume�, ce deschidea, cândva,
calea afirmãrii, o adevãratã stea pe
firmamentul muzical românesc ºi
european: Corina Chiriac care a
interpretat �Strada speranþei� de
Vasile Veselovschi, ºi �Inima ta� de
Horia Moculescu.

Sãrbãtoarea celor ce îºi aflã
menirea în ziua de mâine a României,
a haretiºtilor care îºi îmbracã gândul,
sufletul ºi inima în nobila ºi luminoasa
ºtiinþã de carte, a dat, la nou început
de drum, certitudini ale voinþei de
bine, progres ºi civilizaþie.

Ei, haretiºtii, studenþi care sunt azi
cu mult peste o sutã cincizeci de mii ºi
iluºtrii dascãli  sunt speranþe adevãrate
ale stãrii prezentului ºi viitorului
românesc, aici, acasã, pe pãmântul
strãbun, în Europa ce ne este aproape
ºi în zãrile îndepãrtate ale Americii,
Africii, Asiei ºi Australiei ...

În final, întregind ambianþa de
entuziasm ºi îndreptãþit optimism,
prezentatorul spectacolului a rostit
cuvinte, aplaudate de toþi cei prezenþi:

�Fundaþia România de Mâine
ºi Universitatea Spiru Haret v-au
proclamat azi pe voi, haretiºtii,
într-un moment jubiliar, drept
legatari ai destinului naþional!�

Spectacolul s-a încheiat în acordurile
înãlþãtoare ale soliºtilor ºi corului
Universitãþii Spiru Haret care au
interpretat pe scenã Mulþi ani trãiascã!

Întreaga festivitate � prezentatã
cu eleganþã de Raluca Tache ºi Ilie
Ciurescu � a fost transmisã în direct
de Televiziunea România de Mâine.

Cuvântul rostit
de Iulia Done,

studentã în anul I
la Facultatea de Relaþii

Internaþionale
ºi Studii Europene

Domnule rector,
Stimaþi profesori,
Dragi colegi,
Onoraþi invitaþi,

Fiecare secundã pe care o trãim este un
moment unic în univers, o clipã care nu va mai
fi niciodatã, aºa cum este clipa aceasta ... O
clipã din viaþa noastrã ce poate dura o veºnicie.

Dacã mai ieri eram încã pe bãncile ºcolii,
aºteptând cu nerãbdare vacanþele ºi
bacalaureatul, astãzi, am acelaºi sentiment
la început de toamnã, aceleaºi emoþii ºi
aceeaºi nerãbdare ca-n primul 15
septembrie. ªtiu însã cã aici sunt mai multe
responsabilitãþi, profesorii sunt mai exigenþi
ºi cer mai mult de la noi, pentru cã de acum
nu mai suntem copii, acesta fiind poate
primul pas al nostru spre a deveni adulþi.

Am optat pentru Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene din cadrul
Universitãþii Spiru Haret � cea mai mare
universitate din România � care corespunde
standardelor învãþãmântului european,
aceastã facultate fiind potrivitã vocaþiei mele
sperând cã într-o zi am sã rãspund la multe
întrebãri la care nu am reuºit pânã în prezent,
cu atât mai mult cu cât la 1 ianuarie 2007,
România devine membru al Uniunii
Europene. ªtiu cã nimic în viaþã nu este
întâmplãtor ºi, prin urmare, simt cã acesta
este drumul pe care a trebuit sã îl parcurg.

Mi-aº dori ca la sfârºitul celor 3 ani de
studii, noi, �bobocii� de azi, sã putem absolvi
cu note foarte bune, sã-i facem mândri de noi
pe cei ce ne vor fi profesori, pentru cã, dupã
pãrerea mea, profesorii sunt cei mai fericiþi
oameni de pe pãmânt, ºi ar trebui sã rãmânã

aºa. Unui doctor i se permite sã deschidã uºa
cãtre lumea noastrã într-un singur moment
magic, în schimb, unui profesor i se permite
sã vadã cum viaþa renaºte în fiecare zi cu orice
nouã întrebare sau idee. Un arhitect ºtie cã
atunci când clãdeºte cu grijã, construcþia lui
va dura secole întregi, în schimb, un dascãl
ºtie cã dacã va pune dragoste ºi adevãr în
ceea ce face, în ceea ce va construi el, va
dura o veºnicie.

Cu aceastã veºnicie vreau sã le rãmânem
recunoscãtori celor ce ne vor fi dascãli ºi
cu toþii ar trebui sã dorim dacã nu
perfecþiunea, cel puþin perfectibilul, pentru
cã în România de astãzi avem nevoie de
oameni competenþi, responsabili, cultivaþi
ºi care sã clãdeascã o societate mai dreaptã,
promovând valorile autentice naþionale.

Cu toþii putem deveni prin propria muncã
ºi cu ajutorul profesorilor noºtri, diplomaþi
precum Vasile Alecsandri, Mihail
Kogãlniceanu, Grigore Gafencu sau marele
diplomat de talie universalã Nicolae
Titulescu, purtând cu demnitate valorile
spiritualitãþii româneºti într-o Europã unitã,
aºa cum acesta afirma: �... de la naþionalitate,
prin regionalitate spre universal ...�.

BUN VENIT ÎN ANUL UNIVERSITAR
2006-2007!

Succes stimaþi dascãli!
Multã baftã dragi colegi!

Cuvântul rostit
de  Cãtãlina Ionescu,
licenþiatã, masterand

a Facultãþii de Filosofie
ºi Jurnalism

Stimate domnule rector,
Onoraþi profesori,
Dragi colegi studenþi,

Ca licenþiatã ºi masterandã a
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism,
actualmente redactor la Televiziunea
Românã, doresc sã-mi exprim, în
acest moment aniversar, la împlinirea
a 15 ani de la înfiinþarea Universitãþii
Spiru Haret, recunoºtinþa faþã de toþi
cei care ne-au insuflat dragostea
pentru profesia aleasã: toþi dascãlii
noºtri, care constituie pentru noi
modele de înalt prestigiu.

Au contribuit la formarea noastrã
atât disciplinele jurnalistice � presã
scrisã, radio, televiziune �, care se
completeazã reciproc, cât ºi cele
filosofice, care ne-au oferit un larg
orizont teoretic.

De mare importanþã ne-au fost nu
numai cunoºtinþele teoretice, ci ºi
aplicarea lor practicã, începând cu
orele de laborator ºi continuând cu
activitatea desfãºuratã în cadrul
redacþiei revistei Opinia naþionalã
ºi în studiourile Televiziunii România

de Mâine ,  care, în perioada
studenþiei noastre, ne-au gãzduit cu
generozitate.

Totodatã, ne exprimãm recunoºtinþa
faþã de conducerea Universitãþii Spiru
Haret pentru condiþiile materiale create
pentru un învãþãmânt performant, la
standarde europene.

Acum, în pragul aderãrii la Uniunea
Europeanã, studenþii sunt consideraþi
elita viitorului. Deci, vã îndemn, dragi
studenþi, sã vã însuºiþi cunoºtinþele
necesare ºi sã vã dezvoltaþi în
continuare abilitãþile prin programele
de masterat oferite de Universitatea
Spiru Haret.

Vã urez sã reuºiþi sã deveniþi
haretiºti de valoare ºi sã faceþi cinste
Universitãþii care poartã ilustrul nume
de Spiru Haret.

La mulþi ani Universitãþii Spiru
Haret !

În mod tradiþional, odatã cu ceremonia consacratã
inaugurãrii noului an de învãþãmânt 2006-2007, care a avut
loc în Aula Magna s-au desfãºurat festivitãþi la toate facultãþile
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, Constanþa, Craiova,
Braºov, Câmpulung-Muscel, Râmnicu-Vâlcea ºi Blaj.

Fiecare reuniune a fost prefaþatã de prezentarea cuvântului
rostit de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret la ceremonia care a avut loc în Aula Magna
consacratã inaugurãrii deschiderii noului an universitar ºi
aniversãrii împlinirii a 15 ani de la înfiinþarea Fundaþiei
România de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret.

Participarea prorectorilor, a decanilor, prodecanilor, ºefilor
de catedre, titularilor de discipline la acest moment semnificativ
pentru modul în care studenþii vor debuta în noul an universitar,
în special pentru proaspeþii studenþi, a reprezentat prima mare
întâlnire cu viitorii dascãli, dându-le posibilitatea sã afle de la
sursele cele mai autorizate informaþii despre facultatea aleasã,
despre demersurile instructiv-educative.

Prorectorii ºi decanii au vorbit studenþilor despre anul
universitar care începe, despre drepturile ºi obligaþiile lor, i-au
informat despre mãsurile practice luate pentru buna
desfãºurare a cursurilor.

S-a desprins clar ideea cã sunt create toate condiþiile pentru
valorificarea potenþialului didactic ºi ºtiinþific, managerial ºi
material, în vederea creºterii în continuare a calitãþii procesului
de învãþãmânt.

Începutul
de an universitar

la facultãþi

În pagina 8, imagini din spectacol
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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;

1991-2006: 15 ani de la înfiinþarea
Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret

Comentariul filmului
realizat de

Televiziunea România de Mâine

� 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?

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.

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�.

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.

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 anilor�90, 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,

(Continuare în pag. 4)

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.
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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 49 de Centre pentru Învãþãmânt
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 socio-
profesionale.

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,
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(Urmare din pag. 3) 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.

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
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.

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 cultural-
ºtiinþificã, 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 propriu-
zisã 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:

(Continuare în pag. 5)

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�.

�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�.
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la ora unui bilanþ de etapã

(Urmare din pag. 4)

Investiþii în temeliile
viitorului românesc

� 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

În paginile 3, 4, 5,  imagini din film
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Componente definitorii ale structurii Universitãþii Spiru Haret
la începutul anului de învãþãmânt 2006-2007:

30 de facultãþi cu 49 de specializãri

49 de centre teritoriale din þarã ºi strãinãtate pentru învãþãmântul la distanþã
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 FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LUNI
9 octombrie 2006

  6:00 Emisiune muzicalã (r)
  6:30 În faþa uºilor deschise (r)
  7:00 Curiozitãþi sportive. (r)
  7:30  Promo
  7:30  Info � Student - Matinal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
 9:30 Teleshopping
  9:50  Promo
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
11:30  Promo
11:45  Limba românã
12:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
13:50  Promo
14:00 Teleshopping
14:30 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Ioan Pop de Popa
           la dispoziþia dvs.
15:30 Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul (ep. VI)
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
19:15  Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi. Comentariu
           din studio Alexandru Mironov ºi Cristian Român
20:00  Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica � Economia pentru cine?
          Realizator Ilie ªerbãnescu
22:00 Calea succesului. Emisiune de Violeta Screciu
22:30 Film serial de acþiune: Almoust perfect (ep. I)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
         ºi Robert Tache
23:50 Religia începutului de mileniu.
          Emisiune de Carmen Fulger
00:40 Apel telefonic (r)
01:35 Calea succesului (r)
02:00 TVRM-edicina (r)
03:00 Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi (r)
03:30 Info � Student - Matinal (r)

MARÞI
10 octombrie 2006

  6:00 Emisiune muzicalã (r)
  6:30 Comentariul zilei (r)
   7:00 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
         ºi Robert Tache (r)
  7:20  Promo
  7:30  Info � Student - Matinal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
 9:30 Teleshopping
  9:50  Promo
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
11:30  Promo
11:45  Limba italianã
12:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
13:50  Promo
14:00 Teleshopping
14:30 Femeia de fiecare zi. Emisiune de Leonard Henþiu
15:30 Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul (ep. VII)
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
19:15  Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi. Comentariu
           din studio Alexandru Mironov ºi Cristian Român
20:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
           la dispoziþia dvs.
21:00 Cultura minoritãþilor. Emisiune de Nicolae Mareº
21:30 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:30 Film serial: Almoust perfect (ep. III)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
         ºi Robert Tache
23:50 Cultura minoritãþilor (r)
00:50 Femeia de fiecare zi (r)
02:00 Polemici culturale (r)
03:00 Documentar de ºtiinþã (r)
03:30 Info � Student - Matinal (r)

MIERCURI
11 octombrie 2006

  6:00 Emisiune muzicalã (r)
  6:30 Comentariul zilei (r)
  7:00  Prima paginã. Emisiune de Simona ªerban
          ºi Robert Tache (r)
  7:20  Promo
  7:30 Info � Student - Matinal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
 9:30 Teleshopping
  9:50  Promo
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
11:30  Promo
11:45  Limba spaniolã
12:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
13:50  Promo
14:00 Teleshopping
14:30  Istoria cu învãþãturã. Emisiune de Valeriu Râpeanu
15:30  Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul (ep. VIII)
15:58  Promo
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
19:15 Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi.
           Comentariu din studio Alexandru Mironov
          ºi Cristian Român
20:00   Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Academica � ªtiinþã ºi spiritualitate.
           Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Mânãstirile din Dobrogea.
           Emisiune de Mihail Diaconescu
22:30 Film serial: Almoust perfect (ep. IV)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
         ºi Robert Tache
23:50 Petrecerea româneascã (r)
01:30 Istoria cu învãþãturã (r)
02:30 Mânãstirile din Dobrogea (r)
03:00 Documentar de ºtiinþã (r)
03:30 Info � Student - Matinal (r)

JOI
12 octombrie 2006

  6:00 Emisiune muzicalã (r)
  6:30 Comentariul zilei (r)
  7:00  Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
          ºi Robert Tache (r)
  7:20  Promo
  7:30  Info � Student - Matinal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
  9:30 Teleshopping
  9:50  Promo
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
11:30  Promo
11:45 Limba englezã
12:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
13:50  Promo
14:00 Teleshopping
14:30 Femeia de fiecare zi. Emisiune de Adelina Grancea
          ºi Leonard Henþiu
15:30 Film serial: Jacquou Rãzvrãtitul (ep. IX)
15:58  Promo
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
19:15  Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi. Comentariu
           din studio Alexandru Mironov ºi Cristian Român
20:00 Ruleta visului � emisiune de divertisment
          cu invitaþi surprizã. Realizator Cãtãlin Criºan
22:00 Nãscuþi campioni. Emisiune de Cristina Matei
22:28  Promo
22:30 Film serial: Almoust perfect (ep. V)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizator Robert Tache
23:50 Apel telefonic (r)
01:20 Femeia de fiecare zi (r)
02:20 Poftiþi în culise! (r)
03:00 Documentar de ºtiinþã (r)
03:30 Info � Student - Matinal (r)

VINERI
13 octombrie 2006

  6:00 Emisiune muzicalã (r)
  6:30 Comentariul zilei (r)
  7:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
  7:20  Promo
  7:30  Info � Student - Matinal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
 9:30 Teleshopping
  9:50  Promo
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
11:30  Promo
11:45 Limba englezã
12:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
13:50  Promo
14:00 Teleshopping
14:30 Film documentar SAHIA.
          Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
15:00 Studenþi la rampã � Facultatea de Teatru
           ºi Facultatea de Muzicã. Emisiune de Dumitru Cucu
15:30 Film serial: A fost odatã ca niciodatã (ep. V)
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
19:30 Totul contra cost. Realizator Simona ªerban
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Petrecerea la români. Emisiune de Georgel Nucã
          ºi Florin Racoci
22:30 Academica � Lectura de cãpãtâi.
          Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
23:28  Promo
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
00:20 Casã dulce româneascã (r)
01:20 Cinepanorama (r)
01:40 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Studenþi la rampã (r)
02:50 Academica � Lectura de cãpãtâi (r)
03:30 Info � Student - Matinal (r)

SÂMBÃTÃ
14 octombrie 2006

 6:00 Preluare Deutsche Welle
  6:30 Comentariul zilei (r)
  7:00 Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
  7:28  Promo
  7:30 Curiozitãþi sportive. Realizatori Ionuþ Popa
  8:00 Videoteca Prichindel. Realizator Dumitru Cucu (r)
  9:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
           la dispoziþia dvs.
  9:45  Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
           Emisiune de Constantin Pintilie
12:57  Promo
13:00  Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
13 30  Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Anastase
14:00 Bucureºti, Bucureºti. Emisiune specialã din
           protocolul de parteneriat cu Primãria Sectorului 2.
          Realizator George Nicolau

15:00 Telemagia � magazin de divertisment (muzicã,
           reportaje, interviuri). Realizator Puiu Stoicescu
17:00 Muzicã de cafè concert. Emisiune de Sorin Petre
17:30 Liceenii. Emisiune de Alina Cândea
17:58 Promo
18:00 Poftiþi în culise!: Festivalul Dramaturgiei Româneºti
          de la Timiºoara. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
19:00 Scena ca istorie. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
20:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
21:00 Film artistic românesc: Darclee. Filmul, inspirat
            din biografia marii soprane române Haricleea Darclee
            � prima interpretã a personajului Tosca din faimoasa
            opera a lui Puccini � a fãcut parte din selecþia oficiala
           a Festivalului Internaþional al Filmului de la Cannes,
           în 1961. Regia Mihai Iacob.
22:30 Frontal. Emisiune de Ion Marin �
          director �Ultima orã�
23:30 În lumea muzicii clasice: Concert la teatrul Manoel
          din La Valletta � Malta. Emisiune de Mihai Darie
00:00 Ruleta visului (r)
02:00 Caravana cântecului popular (r)
03:00 Film artistic românesc (r)
04:30 Clubul diplomaþilor (r)
05:15 Bucureºti, Bucureºti (r)

DUMINICÃ
15 octombrie 2006

 6:00 Preluare Deutsche Welle
  6:30  Sãptãmâna internã. Emisiune de Simona ªerban
  7:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
  7:30 Top Sport. Emisiune de Cristina Matei
  8:00 Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
  9:00  Anotimpul copilãriei Realizator: Dumitru Lupu
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Realizatori Corneliu Toader ºi Sorin Bejan
11:50  Promo
12:00 Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30 Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
           Emisiune de Ioan Filip
14:00 Viaþã de student. Realizatori Bianca Vãcariu
          ºi Alina Cândea
14:30 Emisiune de divertisment
15:30 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
16:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului.
          Emisiune de Gina ªtefan
18:00 12 stele pentru Europa. Emisiune concurs
         de Viorel Popescu
19:00 Film documentar
19:30 Viaþa fãrã fard. Emisiune de Ciprian Vasilescu
20:00 Bucuroºi de oaspeþi. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Pierre ºi Jean ( Franþa)
22:30 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu.
          Emisiune de Sorin Petre
23:00 Amintiri de la filmare. Emisiune de Ion Bucheru
23:27 Promo
23:30 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
00:00 În faþa uºilor deschise. Realizator Diana Popescu
00:30 Vedete ºi speranþe la porþile dorului (r)
02:30 12 stele pentru Europa (r)
03:30 Amintiri de la filmare (r)
04:00 Film documentar (r)
04:30 Generaþii de succes (r)

Edificiul în care funcþioneazã o parte din studiourile
Televiziunii România de Mâine

ªoseaua Berceni nr. 24
(clãdire în proprietate)

Centrala telefonicã: 334.44.19; 334.62.05;
334.47.23; 334.47.99.

TVRM � un sprijin de fiecare zi
pentru studenþii de la toate facultãþile

ºi toate formele de învãþãmânt:

Teleamfiteatrul
Universitãþii Spiru Haret

� De luni pânã vineri, zilnic la orele 10, 12 ºi 16.
� Sâmbãtã ºi duminicã, la ora 10.
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Imagini din spectacolul sãrbãtoresc
desfãºurat pe scena marelui amfiteatru-studio

al Universitãþii Spiru Haret
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