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Pentru mine, este o mare onoare ºi bucurie ca, în numele Fundaþiei România de Mâine, al
Universitãþii Spiru Haret ºi al Televiziunii România de Mâine, sã adresez cadrelor didactice,
cercetãtorilor, oamenilor de culturã, personalului tehnic-administrativ, celor peste 180.000
de studenþi ºi masteranzi, din structura Fundaþiei România de Mâine, Universitãþii Spiru
Haret ºi a Televiziunii România de Mâine, cele mai sincere felicitãri pentru rezultatele
remarcabile obþinute în anul 2006, precum ºi alese urãri de sãnãtate, bucurii, împliniri în
activitatea profesionalã ºi viaþa personalã în noul an.

Doresc, de asemenea, sã transmit un mesaj special realizatorilor, producãtorilor, tuturor
celor implicaþi în activitatea atât de complexã a Televiziunii România de Mâine, care, prin
dãruire, profesionalism, competenþã, au reuºit sã impunã standarde înalte în audiovizualul
românesc, sã-ºi constituie un public care preþuieºte cultura, ºtiinþa, educaþia.

Permiteþi-mi, totodatã, sã exprim satisfacþia de a constata creºterea constantã a numãrului
telespectatorilor fideli ai Televiziunii România de Mâine. Tuturor le transmit gândurile cele
mai bune, calde urãri de sãnãtate, prosperitate ºi un an nou plin de realizãri.

Vã mulþumesc.

La mulþi ºi fericiþi ani!

Joi, 21 decembrie 2006, a avut loc ºedinþa
comunã a Consiliului director al Fundaþiei
România de Mâine, a Senatului Universitãþii
Spiru Haret ºi a Consiliului de administraþie
al S.C. Mass-Media România de Mâine, cu
urmãtoarea ordine de zi:

� Discutarea ºi aprobarea propunerii de
înfiinþare a Societãþii Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.

� Discutarea ºi aprobarea statelor de funcþii
pentru programele de studii de masterat.

� Discutarea ºi aprobarea unor modificãri
la Regulamentul privind acordarea burselor
studenþeºti de merit.

ªedinþa s-a desfãºurat în saloanele
edificiului din str. Oþetari nr. 2, recent intrat
în patrimoniul Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret.

În deschiderea lucrãrilor a luat cuvântul
prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi
al Consiliului de administraþie al S.C. Mass-
Media România de Mâine,  rectorul Universitãþii
Spiru Haret.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptatã
hotãrârea de a înfiinþa Societatea Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.

Dezbãtute de cei prezenþi, propunerile de
hotãrâri supuse la vot au fost aprobate în
unanimitate.

Dupã epuizarea problemelor înscrise pe
ordinea de zi, prof.univ.dr. Aurelian Gh.
Bondrea a adresat un mesaj cu prilejul
Sãrbãtorii Crãciunului ºi al Anului Nou 2007,
salutat de cei prezenþi cu aplauze.

În final, tradiþionala cupã de ºampanie.

ªedinþa comunã a Consiliului director
al Fundaþiei România de Mâine, a Senatului Universitãþii Spiru Haret

ºi a Consiliului de administraþie al S.C. Mass-Media România de Mâine
A fost înfiinþatã Societatea Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã

Cuvântul rostit de
prof.univ.dr. Aurelian Gh. BONDREA

0,5 lei

În  întâmpinarea
Anului Nou 2007,
MESAJUL
profesorului universitar doctor
Aurelian Gh. BONDREA,
preºedintele
Fundaþiei România de Mâine
ºi al Televiziunii România de Mâine,
rectorul
Universitãþii Spiru Haret

Stimaþi colegi,
Prima întrebare pe care v-o puneþi, probabil, este: de ce

aceastã ºedinþã comunã a Consiliului director al Fundaþiei
România de Mâine, a Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi a
Consiliului de administraþie al S.C. Mass-Media România de
Mâine nu se desfãºoarã la sediul central al Universitãþii, în
Sala Senatului?

Dupã cum observaþi, ne aflãm într-o vilã, vila Mathilda,
monument istoric, de arhitecturã ºi artã, care este, de puþin
timp, în proprietatea noastrã.

Am dorit ca ultima întâlnire din acest an sã o petrecem
în aceastã clãdire, monument istoric, de arhitecturã ºi artã.
Ea a fost construitã la sfârºitul secolului al XIX-lea de cãtre
arhitectul Michãescu. Am aflat, din documentele istorice,
cã acesta a fost rudã ºi coleg de studii, la Paris, cu marele
nostru pictor ªtefan Luchian. De altfel, casa a fost a unei
veriºoare a marelui pictor. Antrepriza tuturor lucrãrilor de
picturã ºi decoraþie policromatã i-a fost încredinþatã lui
ªtefan Luchian. Un astfel de monument este destul de rar
întâlnit în România ºi acum este în proprietatea noastrã.

Dupã cum observaþi, asemenea monumente oglindesc
epoca respectivã. Este adevãrat cã Bucureºtiul nu se poate
compara cu Roma, Paris, Bruxelles, Sankt Petersburg sau
alte capitale ale lumii. Dar avem ºi noi monumente de o
mare valoare, monumente istorice, de arhitecturã ºi artã, pe
care trebuie sã le preþuim ºi sã le protejãm.

Vã propun, însã, sã trecem la ordinea de zi, de care aþi
luat cunoºtinþã, ºi care se referã la:

1. Discutarea ºi aprobarea propunerii de înfiinþare a
Societãþii Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.

2. Discutarea ºi aprobarea statelor de funcþiuni pentru
programele de studii de masterat, care funcþioneazã în anul
universitar 2006�2007.

3. Discutarea ºi aprobarea unor modificãri la
Regulamentul privind acordarea burselor de merit pentru
anul universitar 2006�2007.

Sunt propuneri ºi observaþii la ordinea de zi? Dacã nu
sunt, sã trecem la votarea ei: Cine este pentru? Este cineva
împotrivã? Se abþine cineva?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobatã ordinea de zi.
Dupã cum aþi luat cunoºtinþã cu toþii, la primul punct al

ordinei de zi se aflã discutarea ºi aprobarea propunerii de
înfiinþare a Societãþii Spiru Haret  pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã.

Nu mi-am propus sã prezint o amplã expunere de motive.
Aceasta este prezentã în lucrarea mea, recent apãrutã, pe
care v-am oferit-o, lucrare intitulatã Neoharetism la
începutul secolului XXI. Societatea Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã. Vom avea o ºedinþã specialã,
cu acest subiect, în luna ianuarie din noul an, dupã ce veþi
parcurge ºi dumneavoastrã lucrarea ºi veþi avea la dispoziþie
ºi alte materiale necesare pentru informare.

Pânã atunci, însã, doresc sã vã prezint doar câteva idei.
Vã întrebaþi, pe bunã dreptate, dacã aceastã societate este

necesarã? Da, este necesarã din mai multe motive. Unul
dintre motivele fundamentale este faptul cã personalitatea
ºi opera lui Spiru Haret nu ºi-au pierdut din valoare ºi
actualitate. Dimpotrivã, însemnãtatea ºi valoarea pe care au
cunoscut-o în prima jumãtate a secolului al XX-lea sunt chiar
mai mari ºi necesare.

Am ajuns la concluzia înfiinþãrii Societãþii Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã ca o consecinþã logicã.

Ea se înfiinþeazã în conformitate cu prevederile Legii
asociaþiilor ºi fundaþiilor, din iniþiativa a trei persoane
juridice: Fundaþia România de Mâine, Universitatea Spiru
Haret, S.C. Mass-Media România de Mâine.

Dupã cum se cunoaºte, toate cele trei instituþii au ca obiect
de activitate promovarea valorilor culturii, ºtiinþei, educaþiei.

În cei 17 ani care au trecut de la evenimentele din
decembrie 1989, România a pierdut mult din valorile care
au existat în societatea româneascã în domeniile educaþiei,
ºtiinþei, culturii. Dar nu numai în aceste domenii. Dupã cum
se apreciazã în lucrãrile publicate ale unor specialiºti din
þara noastrã, actuala tranziþie va rãmâne în istorie ca o
perioadã mai rea ºi mai pãguboasã decât au fost pentru
România nu unul, ci ambele rãzboaie mondiale, luate
împreunã.

Sigur, acestea nu s-au întâmplat din vina poporului român
sau a instituþiilor de învãþãmânt. Sunt cauze pe care
dumneavoastrã le cunoaºteþi foarte bine.

Revenind, însã, la personalitatea lui Spiru Haret, se
cunoaºte faptul cã a fost un mare om de ºtiinþã �
matematician, astronom, sociolog, care a realizat o operã
nemuritoare, un mare profesor, un mare ministru al
învãþãmântului, care a pus bazele învãþãmântului modern
în România.

Spiru Haret a fost intelectualul care a înþeles foarte bine
rolul învãþãmântului, culturii, educaþiei, ca factori
fundamentali ai progresului economic ºi social. A considerat
cã societatea româneascã se poate ridica ºi progresa prin
contribuþia tuturor, însã agenþii principali sunt reprezentaþi
de învãþãtori, preoþi ºi profesori.

Spiru Haret a vãzut legãtura organicã dintre ºcoalã ºi
bisericã, dintre învãþãturã ºi credinþã, pe care nici un
politician al vremii ºi, chiar, dupã vremea lui, nu a remarcat-o.
El a vãzut ca nimeni altul cã stâlpii societãþii sunt ºcoala ºi
biserica.

Toate acestea ne determinã sã înfiinþãm Societatea Spiru
Haret, care sã aibã la bazã ideile sale, atât de actuale ºi
binevenite. Ne propunem ºi noi, dupã modelul sãu, sã facem
ceva pentru îndreptarea acestei societãþi, cea din zilele noastre.

În acest scop se impune ca, pentru a merge pe drumul pe
care l-a deschis Spiru Haret, ºcoala, biserica, masa largã de
intelectuali trebuie sã-ºi îndrepte atenþia ºi preocupãrile cãtre
întreaga societate româneascã.  Este necesar, de aceea, sã
facem cunoscutã opera lui, ca, în final, din aceste instituþii
de învãþãmânt sã iasã specialiºti care sã ajute societatea
româneascã, poporul român sã înþeleagã cã fãrã educaþie,
ºtiinþã ºi culturã nu poate fi progres în niciun domeniu de
activitate, nici progres social ºi nici progres economic.

În conformitate cu prevederile legii, noi, cei prezenþi aici,
reprezentând adunarea generalã, înfiinþãm, astãzi, aceastã
Societate. Odatã cu crearea ei, va trebui sã pregãtim toate
condiþiile pentru realizarea unei acþiuni bine organizate. Va
trebui sã mergem în ºcoli, acolo unde sunt �apostolii
neamului� ºi ei vor trebui sã se implice, alãturi de noi,  în
aceastã acþiune. Organizarea va trebui sã înceapã de la
nivelul grãdiniþei, a învãþãmântului primar, gimnazial ºi
liceal, pentru ca scopul final sã fie atins, ºi anume, progresul
social ºi economic, prosperitatea întregului popor, prin
educaþie, ºtiinþã ºi culturã.

Cu aceste precizãri, supun aprobãrii adunãrii generale
actul de înfiinþare a Societãþii Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã. Ne vom pregãti serios pentru ºedinþa din
luna ianuarie. Vã recomand sã citiþi Neoharetismul. Vã va
ajuta în formularea de opinii ºi sugestii  pentru urmãtoarea
întâlnire.

Supun la vot propunerea de înfiinþare a Societãþii Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã: Cine este pentru?
Este cineva împotrivã? Se abþine cineva? Cu unanimitate
de voturi se aprobã înfiinþarea Societãþii Spiru Haret  pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.

Palatul artei
ºi tradiþiilor
româneºti
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Corul Facultãþii de Muzicã  la ... vremea colindelor

Anul ce se încheie continuã ºi întãreºte tradiþia prin care marea sãrbãtoare a Crãciunului
este cinstitã aºa cum se cuvine în programele Televiziunii România de Mâine. Dacã vã
aduceþi aminte, în 2005, în noaptea ajunului vã invitam, dragi telespectatori ai postului
nostru, sã fiþi alãturi de noi pentru a vã spune �Povestea Crãciunului la români� , într-un
program-maraton al cãrui amfitrion a fost  marele actor Constantin Codrescu. Verbul lui
inspirat, însoþit de imaginea filmatã, ne-a purtat de-a lungul secolelor, cãutând încã din
era precreºtinã- tradiþiile sãrbãtorilor de iarnã, purtându-ne apoi prin toate þinuturile
româneºti ºi oferindu-ne colinde, obiceiuri, cântece populare intrate adânc în spiritualitatea
româneascã ºi împletite strâns cu însãºi fiinþa noastrã.

Acum, în 2006, Televiziunea România de Mâine vã oferã, din nou, un program special,
mai amplu, mai complex, care � sperãm -  vã va bucura privirile ºi vã va încãlzi sufletul.
Timp de trei zile, într-un serial sub genericul � Crãciun în familia TvRM �, el vã va
prilejui întâlnirea cu principalii realizatori ai emisiunilor postului nostru, � convocaþi� de
însuºi � Moº Crãciun, pentru a � raporta� Moºului, fiecare, ce a izbutit sã facã în 2006,
ce bucurii a oferit publicului prin emisiunile proprii. Moºul le va asculta spusele, va privi,
odatã cu dumneavoastrã, telespectatorii TvRM, caseta pe care autorii de emisiuni ºi-au
concentrat, în câteva minute, tot ce considerã ei cã a fost mai bun, mai frumos, mai
împlinit în prestaþia de un an, apoi va oferi fiecãruia, dupã merit, darul cuvenit.

Rezumând pânã la schematizare, aceasta este, în esenþã, ideea pe care s-a construit
serialul nostru. Cei ce l-au conceput au avut însã grijã ca ideea sã fie punctul de plecare
pentru un spectacol TV viu, antrenant, interesant pe tot parcursul sãu, un joc în care
umorul, cântecul, buna dispoziþie, se împletesc cu momentele tradiþionale, aducând pe
micul ecran colinda, cântecul popular, dar ºi verva, vorba de spirit a unor oameni pe care
i-aþi urmãrit cu interes ºi cu plãcere pe micul ecran de-a lungul anului ce se încheie. ªi
pentru ca �jocul� sã fie deplin, scenaristul, emisiunii-maraton a adus în platoul de filmare,
alãturi de Moº Crãciun, pe  Marele Herald, cel ce cheamã pe fiecare la  �interviul� cu
Moºul. Solicitanþii darurilor Moºului poartã, la rândul lor, câte un nume, inspirat de zona
preocupãrilor sale profesionale. În strigãrile Marelui Herald (Ciprian Vasilescu), directorul
general al TvRM ( Nicolae Dan Fruntelatã ) devine Marele Boss General ºi Executiv,
Cãtãlin Criºan ( realizator al emisiunii � Ruleta Visului �) se transformã în Stãpânul
Ruletei Vieþii ºi a Visului, Dumitru Cucu (regizorul TvRM ) ºi Dumitru Lupu (realizatorul
unor splendide emisiuni pentru copii) sunt �Forest Brothers� (Fraþii Pãdurii) , Sorin Bejan

(realizator al emisiunii de religie) este Duhovnicul de serviciu, Ion Bucheru ºi Daniel Paraschiv
(artizanii repertoriului de film al TvRM ºi autori ai unor emisiuni consacrate filmului) poartã
numele fraþilor Lumiere, Mugur Popovici - din autor de emisiuni sportive devine Stãpânul
Gazonului, Corneliu Toader ºeful Departamentului emisiunilor de învãþãmânt se transformã
în Marele Magistru al Teleamfiteatrului etc etc.

Întreaga întâlnire se desfãºoarã în cadrul superb al clãdirii din strada Oþetari, intratã de
curând în proprietatea Fundaþiei România de Mâine, ºi începe � cum se putea altfel?- cu o
colindã, adusã tocmai din þinuturile Hunedoarei de cãtre un grup de copii urãtori. Dupã o
foarte scurtã  prezentare a locului în care ne aflãm � prilej pentru camera de luat vederi de a
panorama peste splendidele picturi murale datorate lui Luchian ºi altor trei pictori ai vremii
, Marele Boss General ºi Executiv ( alias N. D. Fruntelatã ) deschide reuniunea, adresându-
se ºi celor din platou, dar, evident, în primul rând dumneavoastrã, celor ce vã veþi afla în faþa
micului ecran. �Bine aþi venit, oameni buni, la sãrbãtoarea de Crãciun a TvRM!�- va spune
el. � Dupã cum vedeþi, e o sãrbãtoare în familia noastrã, a unei Televiziuni de învãþãmânt ºi
culturã naþionalã, care preþuieºte tradiþiile, dar ºi divertismentul modern. Noi suntem o familie
într-o mare familie � cei peste 180 000 de studenþi haretiºti ºi cei aproape 2000 de dascãli ai
Universitãþii Spiru Haret. Vrem sã ne cunoaºteþi mai  bine, vrem sã vã aducem lumina în
casã în Sfânta zi de Crãciun�.

Acestea fiind spuse, Moº Crãciun (alias Viorel Popescu �  autor ºi el � al unor emisiuni
de succes la TvRM) va chema, cu ajutorul Marelui Herald, pe fiecare din cei prezenþi în
platoul de filmare.

Vã veþi reîntâlni, aºadar, stimaþi telespectatori, cu figuri ºi nume ce v-au devenit familiare,
dacã urmãriþi programele noastre. �Duhovnicul de serviciu� vã  va povesti, ca un specialist
ce se aflã, de unde vine Moº  Crãciun : din credinþã, din vremurile precreºtine, dar ºi din
visul copiilor� Gabriela Bãnãrescu Dumitrache vã va readuce  sub priviri lumea mirificã a
scenei ºi a slujitorilor ei, actorii; Carmen Fulger va vorbi despre emisiunea concurs � Cu pile
� fãrã pile�, rugând soarta  sã-i�.�punã o pilã� pe lângã Moº Crãciun pentru un cadou mai
acãtãrii; Stãpânul Gazonului � Mugur Popovici  - ne va da semnalul programelor sportive, în
care veþi putea urmãri evoluând campioni naþionali ºi mondiali la gimnasticã; Violeta Screciu
ne va reaminti bornele obligatorii pe drumul succesului, cu ajutorul invitaþilor din emisiunea
ei; fraþii Lumière  vor rezuma, pentru dumneavoastrã, repetoriul de film al TvRM, prezentându-
vã într-un montaj alert crâmpee din filmul românesc ºi strãin, dar ºi lumea filmului, adusã pe

ecranul TvRM, în fiecare sãptãmânã, de mari cineaºti, scenariºti, directori de imagine,
producãtori�. � Telemagicianul� nostru, Ion Puiu Stoicescu, va da citire unui horoscop
de tot hazul, ca prefaþã la colajul ce prezintã, în rezumat, emisiunea sa sãptãmânalã, �
Telemagia�; � Urmaºul lui Grigoraº Dinicu�, colegul nostru Sorin Petre vã va delecta cu
un program muzical din Sarasate ºi alþi compozitori membri ai U.E., într-o  �ceaºcã de
Café- concert� , cum au intitulat scenariºtii numãrul îndrãgitului ºi apreciatului violonist.

Folclorul vã va þine companie nu numai prin intermediul momentelor înregistrate, ci
ºi prin prezenþa la platoul de filmare a unor îndrãgiþi interpreþi, dupã cum muzica uºoarã
ne va fi oferitã chiar acolo de cãtre colegul nostru  cu repertoriu veºnic tânãr, Cãtãlin
Criºan. Apoi, unul din fraþii Lumière � cel mai puþin vârstnic � vã va plimba prin lume,
într-un film documentar despre Crãciunul pe mapamond. La fel realizatoarele �Matinalului
TvRM� , ale emisiunilor despre ºi pentru elevi ºi studenþi, autorii emisiunilor sportive,
economice, cetãþeneºti � toþi �vor da ochii� cu Moºul ºi, dupã cum veþi vedea , toþi vor
primi un binemeritat dar. Dar�.. pentru cã într-un asemenea program � fie el ºi maraton
întins pe trei zile! � nu pot încãpea toþi ºi mai ales nu pot fi prezenþi cei ale cãror prestaþii
zilnice nu se pot vedea pentru cã ele nu se desfãºoarã în faþa camerelor de luat vederi, �
Crãciunul în familia TvRM� va conþine ºi un periplu documentar � umoristic, de la
serviciile administrative pânã la compartimentele tehnice  ºi de producþie, realizat de
colegul nostru George Marinescu, al cãrui haz contrazice � dacã nu chiar rãstoarnã !- ,
dupã cum veþi vedea, sobrietatea sa cotidianã din Comentariul zilei. Iar colegii de la
Departamentul Programe, conduºi de Stela Cristea se vor prezenta într-un scurt ºi vesel
documentar despre P.I.A. (Agenþia Internã de Programe)

Iatã, pe scurt ce este, ce vrem sã fie programul pe care vi-l oferim, difuzat, în cele trei
zile de Crãciun. Desigur,  el  nu va putea cuprinde toate titlurile grilei noastre, dupã cum
nici aceastã sumarã enumerare nu a putut reþine toate momentele celor trei episoade ºi
nici toate numele celor pe care îi veþi vedea pe micul ecran. Noi vom fi fericiþi însã sã ºtim
cã titlurile alese de noi ºi modalitãþile de prezentare v-au adus un strop de bucurie în case,
cã dupã vizionarea celor trei episoade ale Crãciunului în familia TvRM ne cunoaºteþi
mai bine ºi ne simþiþi mai aproape.

În numele tuturor colegilor mei, vãzuþi ºi nevãzuþi pe micul ecran, Sãrbãtorile � cu
bine ºi un An Nou fericit!

Ion  BUCHERU

CRÃCIUNUL ÎN FAMILIA TvRM
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La mulþi ani cu sãnãtate,
cu tihnã ºi voioºie în suflete,
succese ºi prosperitate tuturor profesorilor ºi studenþilor,
noi ºi strãlucite înfãptuiri
Universitãþii Spiru Haret, Fundaþiei România de Mâine!

Anul Nou 2007

E un obicei, o datinã mai tare ca o lege, care sfinþeºte �spaþiul
mioritic� ºi-l leagã cu Cerul printr-un indescriptibil fior religios ce
 s-a revãrsat ca o tulburãtoare artã în feluritele specii ºi categorii ale
creaþiei populare, de la basmele în care Dumnezeu umblã cu Sfântul
Petru pe pãmânt ºi eroii se bucurã de protecþia Sfintei Vineri, la
poemul dramatic Irozii ºi pânã la Colindele  de Crãciun din care
iradiazã atâta luminã divinã, prezentã ºi în aura personajelor sfinte
din icoanele pe sticlã. �În colinde � afirma renumitul folclorist Petru
Caraman în lucrarea Colindatul la români, slavi ºi la alte popoare
(Editura Minerva, 1983, p.5) � apare întregul Olimp creºtin, cu
Dumnezeu în frunte, cu Maica Domnului ºi Iisus, cu îngeri, sfinþi de
toate rangurile, care se ivesc pretutindeni ºi alcãtuiesc acea lume
minunatã care se contopeºte pe deplin cu viaþa pãmânteascã�.

Ne-am regãsit colindele ºi pe noi înºine. Sfânta colindã e mai mult
decât un text popular, însoþit de o melodie strãveche, cum o definesc
folcloriºtii. E mai mult pentru cã datina Colindatului are harul ºi forþa
miraculoasã de a purifica, în noaptea sfântã a Naºterii Domnului, întreaga
Fire, de la boulenii care tot suflã de douã mii de ani peste ieslea sãrãcãcioasã,
pentru a-i face cãldurã pruncului Isus, la magii ce tot merg spre locul
sfânt, cãlãuziþi de steaua rãsãritã sus �ca o tainã mare� ...

Din întreaga culturã popularã româneascã, fiorul religios cel mai
puternic rãzbate din Colinde, în primul rând din cele ardeleneºti,
cãci, cu îndreptãþire spune Nichifor Crainic în cartea sa Zile albe, zile
negre (Editura Gândirea, 1991, p. 10): �Transilvania e þara
Colindelor�, a acelor cântece tradiþionale cântate de cete de copii, de
flãcãi sau de oameni vârstnici în Ajunul Naºterii Domnului.

Colindatul, în forma lui religioasã sau profanã, e o datinã creºtinã,
înrãdãcinatã în spiritualitatea întregii Europe ºi pretutindeni unde
s-au aºezat europeni. Datinã universal creºtinã, colindatul cunoaºte
conotaþii  distincte la fiecare popor în parte, în funcþie de istoria lui,
inclusiv de încreºtinarea, ºi de specificul sãu etnopsihologic.

Colindele sunt imnuri de slavã aduse Cerului, dar ºi documente
de netãgãduit, mãrturisite de sufletul colectiv al neamului. Iastã, de
pildã, e ºtiut ºi unanim recunoscut faptul cã primul propovãduitor al
Evangheliei pe pãmântul vechii Dacii, în Sudul Dobrogei, a fost Sfântul
Apostol Andrei. Atestãrile documentare sunt, fireºte, puþine, dar,
poate, îndrãzneala noastrã n-ar fi prea mare dacã am considera cã o
colindã din Dobrogea ar putea conþine ecouri târzii din prezenþa
Sfântului pe pomenitele meleaguri româneºti. O þandãrã din
amintirea unor vremi de mult apuse: Colo pe grindei,/ Crâng de alunei,/
Vãl de arþãrei,/ Sfântã mânãstire,/ Loc de tãinuire,/ Se piteºte-n tei/ Casa
lui Andrei./ ... Cine cã-mi venea/ ªi descãleca,/ Venea Decebal,/ Traian cã
venea,/ La slujbã vedea.

Colinda româneascã proiecteazã divinul în spaþiul mioritic, într-un
omenesc sublim curat ºi cinstit, capabil sã capteze divinul ºi sã
îndumnezeeascã pãmântul. Într-o atare viziune, de tip biografic-
legendar care vorbeºte de Naºterea Domnului, precum: Asearã pe
înserate, pruncul Iisus ne apare ca un copil obiºnuit, dar nu-ºi pierde
forþa de a transmite fiorul divinitãþii. El este divin ºi uman într-o
singurã fiinþã, cum lesne se poate observa din colinda urmãtoare,

interpretatã de marele geograf Simion Mehedinþi în cartea sa:
Apropiere de Iisus: Colo sus ºi mai departe/ Leroi, Doamne!/ La poalele
codrului/ Lângã geana cerului/ La stâna Mocanului/ Leroi, Doamne!/ Vede-
se, aratã-se,/ Lumea veseleascã-se/ În lumina zorilor/ Sub roºeaþa norilor,/
Domnul Hristos mititel// Mititel ºi-nfãºeþel.

La fel de caracteristicã pentru viziunea româneascã a pruncului
Iisus, evocat în ipostazã divinã ºi umanã, în acelaºi timp, este poezia
Colindã de Lucian Blaga, în care atmosfera ne sugereazã o
reprezentativã familie româneascã de la þarã, peste care pluteºte un
aer de discretã sfinþenie: Doarme colo în poiatã/ pruncuºor fãrã de tatã./
ªi mãicuþa, mama lui/ se tot plânge boului/ c-a nãscut în Vifleim,/ n-are
apã, n-are faºã,/ nici opaiþ, nici nãnaºã. Privaþiunile umane sunt ale unei
familii sãrace þãrãneºti, dar câteva notaþii sugestive, punctate cu un
excepþional talent, introduc Divinul, prin miracol, lângã Uman:
Noaptea-ntreagã, ceasu-i lung/ stã mãicuþa lângã prunc./ Sã le þie de urât/
înger-nalt s-a coborât./ ªi în noapte înadins/ degetul ºi l-a aprins./ Arde
îngerul lui Dumnezeu/ ca o lumânare de seu.

Colinda noastrã leagã cu bucurie ºi discretã smerenie spaþiul
românesc cu cerul, omenescul cu divinul prin sãvârºirea minunii
îngereºti. În viziunea altui poet, Octavian Goga, copil de preot ortodox,
ca ºi Blaga, cu o copilãrie petrecutã în strana bisericii cu miros de
smirnã ºi tãmâie, poezia cu iz de colindã exprimã o altã relaþie un
accent foarte puternic pe social, ceea ce intensificã sentimentul relaþiei
fireºti dintre român ºi fiinþele din sfera celestã, cum este ºi Moº Crãciun
din Colindã: Moº Crãciun, Moº Crãciun!/ La casa de om sãrac,/ S-a gãtat
fãina-n sat/ ªi n-avem sã-þi dãm colac.../ Moº Crãciun!

În spiritul cel mai creºtinesc cu putinþã, al creºtinismului de la
începuturile sale, poetul pãtimirii noastre capteazã glasul celor
nevoiaºi ºi i se adreseazã lui Moº Crãciun, ca unui martor de
necontestat, care semneazã un dureros document cu propria lui
existenþã: Moº Crãciun, Moº Crãciun!/ Slujim slujba satului,/ Þarina
bogatului/ Pajura-mpãratului,/ Moº Crãciun!

Un confident al sãrãciei ºi suferinþelor din satele Transilvaniei
roabã la austro-ungari este ºi Dumnezeul dintr-o colindã din comuna
Lunca de pe Târnava Micã, zãmislitã cu geniu de un truditor al gliei:
Coborât-a coborât,/ Rumeoarã ochii negri,/ Dumnezeu pe-acest pãmânt,/
Ca sã vazã ºi sã creazã,/ Ce fac domnii cu iobagii,/ ªi bogaþii cu sãracii./
Se luarã, se duserã/ Dumnezeu cu Sfântul Petru/ În mijlocul satului.

Existã colinde de o excepþionalã valoare artisticã prin viziunea
lor cosmicã, prin solemnitatea ritmului, prin ineditul imaginilor ºi
farmecul cu totul aparte al unor cuvinte cheie, care se repetã ca un
refren rãscolitor prin care vorbeºte omul cu divinitatea ºi se
mãrturiseºte, într-o dulce pace, întreaga umanitate. Aºa este în
numeroase colinde cuvântul lin din: Linu-i lin ºi iarãºi lin,/ Bate vântul
frunza lin/ Lin ºi iarãºi lin,/ cuvânt de un lirism special, asemãnãtor
cuvântului dor. Cuvântul declanºeazã o rarã vrajã auditivã prin
repetiþie, prin situaþiile sintactice, atât de diferite, în care se aflã:
subiect, nume predicativ, complement circumstanþial de mod,
încãrcãtura muzicalã a sunetelor care îl compun.

Colindele au însã ºi uimitoarea forþã de a crea un timp ºi un spaþiu
uºor identic, de a transforma realitatea, uneori crudã ºi banalã, într-o
dulce visare utopicã ºi de aº fãuri o vreme specialã, parcã în afara
timpului obiºnuit, o vreme purificatã de dincolo de calendar ºi de
efemer, numitã de Eminescu �vremea colindelor�, vremea în care
toate de pe pãmânt ºi de pe cer (gheaþa ca oglinda, brazii micºorân-
du-ºi rãmurelele, stelele ce scântee pe cer, copiii ºi fetele) se bucurã
�de dragul Mariei ª-al Mântuitorului� (Colinde, Colinde).

Coºbuc, ºi el fecior de preot, ca ºi Goga ºi Blaga, surprinde vraja
datinei colindatului în mediul ei cel mai firesc. El nu compune colinde,
ci cântã datina colindatului, pânã la cele mai mici, dar mai sugestive
amãnunte. Ele sintetizeazã scene dinamice, plastice, sugestive, ca într-un
concentrat scenariu de film, realizat din perspectiva casei colindate, a
celor care, în aºteptarea colindãtorilor, ascultã glasul rar ºi dulce al
mamei povestind Cum sta pe paie-n frig Hristos/ În ieslea cea sãracã,/ ªi
boul cum sufla milos/ Cãldurã ca sã-i facã,/  Drãguþ un miel cum i-au adus/
Pãstorii de la stânã/ ªi îngerii albi cântau pe sus/ Cu flori de mãr în mânã.

Sosirea colindãtorilor lasã copiilor impresia cã Sunt îngerii din cer
veniþi/ Cu Ler, ai Domnului mare.

Iatã cum datina colindatului, melodiile colindelor schimbã chipul
omului  ºi al lumii, transformã sãrãcia în plãcere, creeazã o legãturã
intimã între om ºi divinitate, exprimatã într-o sãrbãtoare ºi o bucurie
pe care nimeni n-o poate trãi pe deplin decât într-o stare oniricã:
Sãrac ne-a fost, dar cald ºi drag/ În casã-ne Crãciunul./ ªi când târziu ne
biruia/ Pe vatra caldã somnul,/ Prin vis vedeam tot flori de mãr/ ªi-n faºã
mic pe Domnul.

Deci, specifice întregii Europe, colindele ºi colindatul se integreazã,
cred, organic în universul ortodoxiei ºi al specificului nostru naþional,
în sufletul românului de pretutindeni ºi de totdeauna.

Viaþa din viaþã, vis din visul nostru cel mai scump, rod al locului din
închipuire, unde omul se întâlneºte cu Dumnezeu, colindele sunt o zestre
spiritualã lãsatã de strãbuni care ne-au înfrumuseþat ºi ne-au îmbogãþit
viaþa. Adeseori au salvat astfel viaþa moralã a neamului.

Sã o pãstrãm, s-o folosim dupã strãbuni, cãci e vremea colindelor ...
Dupã o tristã, condamnabilã absenþã, versurile lui Eminescu exprimã din
nou o realitate: �Colinde, colinde/ Sosirã colindele/ luminile-ntinde/ ªi
toate aprinde-le�.

Acum e vremea sã îndemnãm tineretul nostru sã înveþe colindele,
cãci, scria genialul Bogdan Petriceicu Hasdeu: �... cine nu ºtie ºi nu cunoaºte
colinda nu-ºi iubeºte mama, nu respectã pe tatã, n-are fii ºi fiice ºi nu ºtie
ce-i familia românului ºi Biserica sa din Bethleemul neamului ...�.

Ca în colindã urãm tuturora: �Cele bune sã se-adune,/ Cele rele sã se
spele�, pentru cã, har Domnului, avem de toate, ºi bune ºi rele, ºi �Nu uita
când eºti voios, române sã fii bun!�

...............................................
Copii sfioºi, crescuþi din leagãn

în sfinte datine, venim
ªi noi la marea sãrbãtoare,

slãvitei Patrii sã menim
Sã calce harnicã de-a pururi

pe-al holdelor bogat lãicer,
Sã nu-i apunã niciodatã

izbãvitoarea stea din cer.

Auzi, strãmoºii cântã-n cor/Colindul vechi ºi bun,/Tot moº era ºi-n vremea lor,
Bãtrânul Moº Crãciun./E sãrbãtoare ºi e joc./În casa ta acum

Corul Facultãþii de Muzicã  la ... vremea colindelor

Prin nãmeþi, în fapt de searã,
A plecat cãtre oraº,
Moº-bãtrân, c-un iepuraº
Înhãmat la sãnioarã.

Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creºte...
Cu urechile ciulite,
Iepuraºul se grãbeºte.

Uite-o casã colo-n vale,
Cu ferestre luminate.
Moºul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartã bate:

� Bunã seara, bunã seara!
Iaca, vin cu sãnioara
ªi cu daruri proaspete �
Bucuroºi de oaspete?

� Bucuroºi,
Bucuroºi,
Strigã glasuri de copii.
Moºule, de unde vii?
� Iaca, vin din moºi-strãmoºi,
Încãrcat cu jucãrii.

... Noapte rece ºi albastrã,
Ies copiii la fereastrã,
Sã se uite cum coboarã
Din troianul uriaº
Moº-bãtrân, c-un iepuraº
Înhãmat la sãnioarã...

Otilia CAZIMIR

Uite, vine Moº Crãciun!

Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN

Corul Universitãþii Spiru Haret  la vremea colindelor

Dar, nu uita când eºti voios,
Române sã fii bun!

Din an în an
sosesc mereu

La geam cu Moº Ajun.
E ger cumplit,

e drumul greu,
Da-i obicei strãbun...

Vasile Voiculescu

FLORILE  DALBE
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MARCHEAZÃ PROFUND ªI DEFINITIV

EVOLUÞIA CULTURII NOASTRE
În aceste zile, în casele românilor de pretutindeni rãsunã melodiile dragi ale colindelor.
Naºterea Domnului nostru Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu si Anul Nou sunt trãite de noi toþi ca

mari sãrbãtori ale bucuriei.
Înomenirea lui Dumnezeu in Persoana divino-umanã a Mântuitorului nostru Iisus Hristos a dat un

nou curs istoriei universale ºi o nouã demnitate fiecãruia dintre noi.
Dumnezeu s-a întrupat pentru noi oamenii ºi pentru a noastrã mântuire. Umanitatea regeneratã în

Hristos ca o  �creaþie nouã�� implicã participarea credincioºilor  creºtini la viaþa lui Dumnezeu prin
energiile divine necreate. Implicã transfigurarea umanului din om ºi, prin om, a întregii creaþii.

    Marile sãrbãtori ale Crãciunului ºi  Anului Nou trãite de românii ºi de creºtinii de pretutindeni,
dar ºi de necreºtini, cu atâta dãruire sufleteascã, ne aratã cã adevãrata bucurie are caracter spiritual.

Ne mai aratã ºi faptul cã adevãrata bucurie, pentru a fi profundã, plenarã ºi cuprinzãtoare, trebuie sã
fie trãitã în comunicare ºi comuniune sufleteascã cu alþii.

Desigur, pentru diverse motive fiecare persoanã poate trãi singurã o bucurie. Uneori  -  o mare
bucurie.

Dar bucuria, al cãrei sens spiritual este atât de profund ºi de înãlþãtor, se poate manifesta plenar numai
în comuniune cu persoanele de care ne simþim ataºaþi sufleteºte. Pentru cã adevãrata existenþã umanã este
o proexistenþã. De aceea Crãciunul ºi Anul Nou sunt nu numai sãrbãtori ale regenerãrii  ºi înãlþãrii noastre
spirituale, ci ºi semne ale solidaritãþii umane ºi ale împlinirii sufleteºti la care fiecare nãdãjduieºte.

Marile ºi Sfintele sãrbãtori ale Crãciunului ºi Anului Nou ne spun ceva profund ºi tulburãtor despre
forþa excepþionalã a tradiþiilor în viaþa noastrã.

Ca ansamblu de  credinþe, concepþii, mentalitãþi, datini, convingeri, trãiri morale,  practici, mesaje
artistice ºi mijloace de expresie  statornicite în cadrul unor grupuri sociale sau ale unor naþiuni  ºi care
se transmit prin viu grai sau prin alte mijloace de la o generaþie la alta, constituind astfel una dintre
trãsãturile lor specifice  fundamentale, tradiþia are forþã plãsmuitoare ºi modelatoare.

Tradiþia este o imensã forþã în acþiune. Ea lucreazã ca modelatoare a spiritului etnic, respectiv naþional.
Tradiþionalismul este ataºamentul faþã de valorile tradiþiei, respectiv  faþã de patrimoniul spiritual pe care
o naþiune îl moºteneºte de la înaintaºi. Valorile patrimoniale conferã identitate unei persoane, unui grup
social, unei naþiuni. Identitatea se impune în calitate de caracter permanent ºi fundamental al unei persoane,
al unui grup social, al unei naþiuni. Afirmarea propriei identitãþi dã sens ºi valoare existenþei personale,
religioase,  sociale, profesionale, naþionale. Criza de identitate echivaleazã cu un dezastru.

Patrimoniul spiritual, în cuprinsul cãruia  sãrbãtorile Sfinte, cum sunt Crãciunul ºi Anul Nou, au un
loc dominant, determinã ºi asigurã identificarea noilor generaþii cu strãmoºii lor.  Identificarea este un
mecanism psihologic ºi social de mare complexitate, care acþioneazã în constituirea conºtiinþei individuale
ºi naþionale, în dinamica relaþiilor interpersonale ºi internaþionale.

Prin raportare la patrimoniul spiritual, identificarea se realizeazã ca asimilare a unor atribute, aspecte,
trãsãturi aparþinând persoanelor sau generaþiilor care ne-au precedat ºi cu care ne simþim solidari.

Bazatã pe patrimoniul spiritual, identificarea noastrã cu strãmoºii este trãitã ca o realitate
binefãcãtoare, ca o comunicare ºi comuniune intensã cu ei. De aceea identificarea este activã. Ea duce
la transformarea totalã sau parþialã, momentanã sau durabilã a persoanelor, a grupurilor sau naþiunilor
în funcþie de valorile moºtenite. ªi pentru aceasta marile sãrbãtori ale Crãciunului ºi Anului Nou
acþioneazã în sufletele noastre ca o putere spiritualã de care nu ne putem lipsi.

Pentru mine, ca ºi pentru fiecare dintre cei în mijlocul cãrora trãiesc ºi muncesc, marile sãrbãtori ale
Crãciunului ºi Anului Nou sunt ocazii binecuvântate ale bucuriei unite cu reflecþia calmã ºi responsabilã
asupra stãrii în care ne aflãm.

În anul care se incheie am avut pe masa de lucru noi cãrþi, pe care doresc din toatã inima sã le vãd
finalizate.  Am pregãtit ºi  câteva noi ediþii ale unora dintre volumele care mi-au apãrut pânã acum. Cred
cã nu greºesc dacã afirm cã bilanþul meu este pozitiv. Pentru mine insistenþa pe pagini, orientatã ºi
susþinutã de idealul înalt al lucrului bine fãcut, a fost constantã ºi, mai ales, rodnicã. Aºtept ca în anul ce
vine sã aparã noi cãrþi care poartã pe ele numele meu.

Rodnice au fost, ºtiu bine asta, ºi eforturile distinºilor mei colegi de catedrã ºi de facultate.
Faptul ca avem marea ºansã de a þine cursuri ºi a conduce seminarii în cadrul Universitãþii Spiru

Haret , una dintre cele mai importante instituþii de învãþãmânt superior din istoria culturii române ºi
europene, este pentru mine ºi pentru colegii mei   un motiv de profundã satisfacþie ºi  mândrie. Cu cei
peste 180.000 de studenþi din România , Europa, America, Africa, Asia ºi Australia, cu profesorii sãi,
personalitãþi ºtiinþifice ilustre pe plan naþional ºi european, cu clãdirile sale, adevãrate palate ale ºtiinþei
ºi culturii, cu sãlile de cursuri ºi seminarii, cu bibliotecile, laboratoarele, dotãrile  tehnico-tipografice,
cu postul de televiziune de care dispune, cu centrele teritoriale aflate în þarã ºi în strãinãtate, cu vastul
sistem de relaþii internaþionale în care se afirmã ca un factor deosebit de activ, Universitatea Spiru Haret
marcheazã profund ºi definitiv evoluþia culturii noastre.

Pe bunã dreptate domnul prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret, afirma cã putem privi cu încredere în viitor.

Dezvoltarea ºi afirmarea viitoare a Universitãþii Spiru Haret , instituþie de învãþãmânt superior
emblematicã pentru lumea de azi ºi de mâine, a cãrei importanþã naþionalã ºi europeanã nu poate fi
subliniatã deajuns, ne implicã în variate moduri pe fiecare dintre noi, cei ce lucrãm aici.

Reflecþiile noastre calme, lucide, dominate de sentimentul bucuriei ºi al împlinirilor sufleteºti, pe
care marile  ºi Sfintele sãrbãtori ale Crãciunului ºi Anului Nou 2007 le provoacã ºi le întreþine în noi, nu
ne pot face sã uitãm cã trãim într-o lume complicatã, dominatã de mari tensiuni sociale, politice ºi
istorice.  Nu putem uita cã unele dintre aceste mari tensiuni capãtã caracter devastator, sângeros.

De aceea bucuria asociatã cu responsabilitatea pot da fiecãruia dintre noi o nouã conºtiinþã de sine.
Ca membrã cu drepturi depline a Uniunii Europene, România îºi asumã în prezent un nou destin

istoric ºi noi responsabilitãþi. Fiecare dintre noi este dator sã contribuie, în domeniul sãu de activitate
ºi dupã puterile sale,   la consolidarea unitãþii europene,  în primul rând prin dezvoltarea ºi întãrirea
naþiunii ºi a patriei noastre.

Europa este un continent în care valorile creºtine, naþionale, istorice, tradiþionale ºi patrimoniale
sunt trãite profund ºi firesc, într-o mare varietate de forme.

Sfintele ºi marile sãrbãtori ale Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos ºi Anului Nou sunt ocazii
de a ne simþi solidari , pe de o parte, cu românii de pretutindeni, iar pe de alta, cu toþi cei ce formeazã
azi marea familie europeanã.

La cumpãna dintre secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea marele scriitor ºi cugetãtor romantic
Novalis (Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg) scria eseul  Die Christenheit oder Europa
(Creºtinãtatea sau Europa) . Novalis avea dreptate când vorbea despre mãreþia, unitatea în varietate
ºi eroismul Europei creºtine.

Ne gândim la Anul Nou nu numai cu bucurie, ci ºi cu speranþã. Teologia dogmaticã ortodoxã, ca
doctrinã de credinþã a Bisericii noastre formulatã în mod sinodal  sub lucrarea Duhului Sfânt, ne
spune cã speranþa, credinþa ºi dragostea sunt virtuþi teologice, în sensul cã sunt puse în  fiecare om  de
Însuºi  bunul Dumnezeu Proniatorul ºi Pãrintele  Luminilor.

La marile ºi Sfintele sãrbãtori ale Crãciunului ºi Anului Nou 2007 bucuria noastrã este atât de
puternicã ºi de cuprinzãtoare,  tocmai pentru  cã   este unitã cu speranþa.

 Mihail DIACONESCU

ÎN ANUL CE VINE � O NOUÃ CALITATE
A COMPETENÞELOR PROFESIONALE
Trecerea într-un nou an este un prilej de bucurie ºi deopotrivã de evaluãri. ªi mai este ºi un

moment unic în scurgerea zilelor anului când oamenii uitã pentru o clipã de griji ºi nevoi, legându-ºi
speranþele de noi împliniri în anul ce va sã vinã. Este, totodatã, o manifestare  eliberatã de constrângeri,
exprimând esenþa fiinþei umane: vocaþia socialã, care condenseazã idei, gânduri, concepþii, atitudini
ºi mai ales fapte ce-i definesc unicitatea în univers.

În anul care se încheie, atât magiºtrii, cât ºi studenþii Universitãþii Spiru Haret s-au aflat în
concurenþã pentru a obþine rezultate cât mai bune în demersurile lor specifice atât în planul educaþional,
cât ºi în cercetarea ºtiinþificã. Expunerile rectorului Universitãþii noastre, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, în numeroasele momente ale anului ce trece, care marcau importante evenimente din viaþa
universitarã ºi socio-politicã naþionalã, ilustreazã eforturile deosebite pentru înzestrarea facultãþilor
cu material didactic modern ºi performant ºi crearea de noi ºi importante facilitãþi studenþilor.

ªi pentru cadrele didactice ºi studenþii Facultãþii de Sociologie-Psihologie anul 2006 a consemnat
plusuri pe toate planurile de activitate, pe care, în urmãtorul an, ne impunem sã înregistreze o nouã
calitate. Mizãm pe o implicare substanþialã a studenþilor în demersurile cu caracter aplicativ � formativ,
printr-o deschidere foarte largã în sfera cooperãrii inter ºi pluridisciplinarã cu instituþii academice ºi de
cercetare din þarã ºi din strãinãtate. Mizãm, de asemenea, pe o nouã calitate a comunicãrii cu studenþii
noºtri, prin cele mai variate ºi operative mijloace de relaþionare interpersonalã, ca ºi pe o implicare mai
eficientã în efortul de testare a pieþei muncii pentru a crea oportunitãþi noi de angajare a absolvenþilor
facultãþii ºi a masteranzilor.

În speranþa împlinirii obiectivelor fixate în perspectiva NOULUI  AN, ne îngãduim sã adresãm
conducerii Universitãþii noastre, cadrelor didactice ºi studenþilor de la toate facultãþile, precum ºi
colegilor ºi învãþãceilor Facultãþii de Sociologie-Psihologie, cât mai multe ºi esenþiale împliniri,
putere de muncã, deplinã sãnãtate ºi înþelegere întru binele individual, instituþional ºi naþional.

LA MULÞI ANI!

Prof.univ.dr. Florian TÃNÃSESCU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie

ÞÃRII SI NEAMULUI NOSTRU �
PROSPERITATE ªI BUCURII

�a mai trecut un An! a fost bun: cu bucurii alãturi de absolvenþi � cu studenþi prezenþi pe scenã
ºi în recitaluri, cu turnee în þarã, la Lancrãm � la Festivalul Lucian Blaga, la Cãlãraºi, la Giurgiu, la
Târgul de Carte ºi Arte de la Teatrul Naþional Bucureºti, la Gala Hop a Tinerilor Actori de la Mangalia,
dar ºi la Budapesta la Centrul Cultural al României, ºi la comunitatea Românilor de la Jula.

În cei 3 ani de studii, îi pregãtim pe studenþi pentru o piaþã a muncii extrem de variatã. Ei vor fi poeþii
ºi soldaþii în slujba culturii ºi limbii române. Bucuria noastrã, a dascãlilor este sã-I vedem muncind cu
rezultate notabile în varii domenii � pe scenã, la Televiziune, la Radio, în show-bizz, în filme ºi seriale.

Noi trãim cu adevãrat într-un domeniu al Iluziei, construim Adevãr ºi Frumuseþe cu fiinþa noastrã,
sperãm, pentru Binele tuturor celor din jur!

Fie ca Anul Nou 2007 sã aducã Þãrii ºi Neamului nostru prosperitate ºi bucurie. Depinde de
fiecare dintre noi cum va arãta faþa României. Ne dorim ºi dorim tuturor liniºte, pace, sãnãtate ºi
satisfacþia datoriei împlinite!

Bucurii! Succese!
La Mulþi Ani! vã ureazã

Profesorii ºi studenþii Facultãþii de Teatru în numele cãrora semneazã
Prof.univ.dr. Lucia MUREªAN

Decanul Facultãþii de Teatru

DATORIA NOASTRÃ ESTE
ONOAREA NOASTRÃ, DEVIZA ÎN ANUL

CE STÃ SÃ ÎNCEAPÃ
Când zarea lumii însereazã, clinchetul clopoþeilor ºi glasurile tinere aduc, din nou, mirabila

veste a colindei ... Sufletul tuturor � de la cei mai tineri la cei dãruiþi de viaþã cu blândeþe ºi înþelepþiþi
de timp � se bucurã ca-n zorii primei ierni.

E greu de adãstat astãzi, în secolul supertehnologizat în care ne este dat sã trãim, �la gura sobei�,
dar focul inimilor noastre de soare adunã � laolaltã � ºi bune ºi mai puþin bune pentru ca neaua sã
spele praful sau zgura uitãrii ºi sã adune, în sclipiri înnoitoare, doar gândul bun.

A mai trecut un an ... aºteptând ninsoarea ce prevesteºte anul mãnos ce va sã vinã. Cadre didactice,
studenþi ºi masteranzi ai Facultãþii de Muzicã au, din nou, bucuria împãrtãºirii celor mai profunde
sentimente de preþuire ºi recunoºtinþã cãtre generoasa conducere a Fundaþiei România de Mâine cu
instituþiile ei reprezentative, a Universitãþii Spiru Haret ºi a Televiziunii România de Mâine.

Prinosul de cânt, de cercetare ºtiinþificã ºi de creaþie artisticã stã mãrturie dragostei cu care
înþelegem sã dãltuim în sunet ºi cuvânt gânduri altminteri nespuse, dar ilustrate de bogatele programe
ale tvRM, cuprinse între coperþile cãrþilor editate la Editura ºi Tipografia Fundaþiei România de
Mâine sau în paginile revistei Opinia naþionalã.

Datoria noastrã este onoarea noastrã � ca ºi pânã acum, aceasta ne este devizã în anul ce stã sã
înceapã.

Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã

DESCHIZÂND LADA DE ZESTRE
CULTURAL-TRADIÞIONALÃ

Obiceiurile legate de calendar ocupã un loc aparte în lada noastrã de zestre cultural tradiþionalã.
Cele mai rãspândite ºi spectaculoase obiceiuri ºi tradiþii sunt legate de Crãciun ºi Anul Nou. Repertoriile
tradiþionale ale acestor sãrbãtori cuprind pe rând: colinde, cântece de stea, teatru religios, colindatul
cu mãºti, urãri, teatru popular, dansuri rituale etc. Toate acestea se desfãºoarã dupã un program ancestral
bine stabilit pe care locuitorii satelor noastre îl respectã cu stricteþe. Atmosfera creatã este una parcã
de basm ce ne aminteºte mereu de perioada copilãriei acestui neam binecuvântat. Textele majoritãþii
colindelor ne introduc în lumea mirificã a satului primordial în care rânduielile erau respectate, iar
magia sãrbãtorii contribuia la frumuseþea trãirilor religioase ale obºtei. Alãturi de acestea sunt
consemnate de cãtre folcloriºtii noºtri o serie de ziceri, superstiþii ºi datini, în care înþelepciunea
popularã se împleteºte organic cu realul ºi fantasticul, semn al bogãþiei noastre spirituale.

Pregãtirile pentru marele praznic de Crãciun încep cu mult înainte, iar pregãtirile pentru colindat,
în unele zone cam cu o sãptãmânã. Astfel, în zona Codru din Maramureº, cu douã zile înainte de
Crãciun se pregãtesc mãncãrurile rituale (colacul ºi produsele din carnea porcului sacrificat) ºi se
împodobesc interioarele locuinþelor cu crenguþe de brad, busuioc, bãrbânoc, ºtergare ºi blide ornamentate
cu motive zonale, iar pe masã se aºeazã o faþã de masã brodatã.

Ajunul Crãciunului reprezintã un moment important în desfãºurarea ritualicã. Acum se sãvârºesc o
serie de datini strãvechi care pregãtesc Crãciunul, fiind însoþite de o serie de superstiþii. Se spune cã în
Ajunul Crãciunului, spre miezul nopþii, apa se preface în vin, iar dobitoacele încep a vorbi. Tot acum în
Bucovina se pun pe masã un colac ºi un pahar cu apã, crezându-se cã sufletele celor ce au trecut în lumea
de dincolo vin în aceastã noapte pe la casele lor, mãnâncã din colac ºi îºi udã gura cu apã.

Pentru a da rod bogat în anul ce va veni, în Ajunul Crãciunului pomii sunt legaþi cu paie.
În seara de 23 spre 24 decembrie, pânã dupã miezul nopþii ºi în unele locuri pânã la ziuã, cete de

copii merg din casã în casã cu colinda: Moº-Ajunul, Bunã-dimineaþa, Colindiºul sau Bunã-dimineaþa
la Moº-Ajun. În unele pãrþi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piþãrãi sau pirezei.
Dupã credinþa popularã, ei sunt purtãtori de noroc ºi fericire.

Crãciunul cuprinde, pe lângã obiceiul ritual al colindatului, o serie de alte datini ºi superstiþii
ancestrale pierdute în timp, dar rãmase în memoria colectivã. Spre exemplu, în Bucovina, colacii
Crãciunului se fãceau în forma de 8 ºi se pãstrau pânã primãvara, când se afumau ºi se tãmâiau boii ºi
plugul înainte de pornitul la arat, apoi colacii erau mâncaþi de plugari în þarinã.

Datina împodobirii bradului de Crãciun pare a fi de obârºie germanã, aºa cum este ºi cântecul �O,
brad frumos!�. În Germania, aceastã sãrbãtoare este cunoscutã sub numele de Cristbaum. Împodobirea
Pomului de Crãciun a pãtruns din Alsacia în Franþa la sfârºitul secolului al XIX-lea, precum ºi în
Þãrile de Jos, Spania, Italia, Elveþia. Tot pe la sfârºitul veacului al XIX-lea, aceastã datinã se întâlneºte
în casele nemþilor din oraºele româneºti ºi apoi se rãspândeºte pe cuprinsul þãrii, odatã cu cântecul
bradului �O, Tannenbaum!� (O, brad frumos!).

Odinioarã Pomul de Crãciun îmbrãca în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se
de bradul cu elemente ornamentale cumpãrate din oraº. Cel mai rãspândit era pomul cu cercuri
din nuiele de salcie sau din sârmã, îmbrãcate în hârtie coloratã, peste care erau trecute sfori din
aþã de fuior pe care erau înºirate boabe de fasole albã. În alte sate se fãcea pom împodobit cu paie
de grâu tãiate scurt ºi înºirate pe sfoarã, delimitate de floricele de porumb. Fasolea albã simboliza
�curãþirea sufletului�. Unii locuitori preferau pomul de vâsc, pe care se aplicau panglici de hârtie
coloratã.

Începând cu prima zi de Crãciun ºi în urmãtoarele zile ale acestei sãrbãtori, copiii umblã cu
Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naºterea lui Iisus Hristos. �Vicliemul� sau �Irozii�
este datina prin care tinerii reprezintã la Crãciun naºterea lui Iisus Hristos, ºiretenia lui Irod, care a
poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul ºi adesea înfruntarea necredinþei, personificate printr-un
copil sau printr-un cioban.

Capra, Turca, Brezaia fac parte din datinile de Crãciun ºi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în
�Descrierea Moldovei� cã �Turca este o joacã iscoditã încã din vremurile bãtrâne, din pricina ciudei ºi
scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor�. Cu turca, capra sau brezaia umblã tinerii începând
de la Ignat ºi sfârºind cu zilele Crãciunului ºi prin unele pãrþi în ziua de Sf. Vasile pânã seara. Numele
de Turca, Capra sau Brezaia îl poartã ºi unul dintre tinerii mascaþi.

Colinda a dobândit în timp o destinaþie precisã ca formã de magie beneficã, marcând rodnicia
câmpurilor, sporul animalelor, domestice, creºterea copiilor, împlinirea prin cãsãtorie a tinerilor, pacea
ºi tihna bãtrânilor, influenþarea în sens pozitiv a vieþii oamenilor ºi a naturii.

Cele prezentate în acest articol reprezintã numai o micã parte din bogãþia manifestãrilor prilejuite
de Praznicul Crãciunului. Te las pe tine, dragã cititorule, sã le descoperi frumuseþea, petrecându-le
alãturi de cei dragi în spaþii tradiþionale, acolo unde vei auzi urarea:

Noroc sã deie Dumnezeu/Noroc ºi bucurie/La toatã casa de români/ Belºug ºi veselie.

Lector univ. dr. Otilia POP MICULI
Facultatea de Muzicã

Sãrbãtori ale bucuriei
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Corul Facultãþii de Muzicã  la ... vremea colindelor

LA CUMPÃNA DINTRE ANI
Rememorând realizãrile din anul 2006 pe plan profesional ºi familial, încerc un

sentiment de satisfacþie, care este însã departe de orice  stare de automulþumire. 2006
a fost anul în care Universitatea Spiru Haret ºi Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
au împlinit 15 ani de existenþã rodnicã. A fost, totodatã, anul în care facultatea noastrã,
ca ºi celelalte facultãþi ale Universitãþii, s-a preocupat de perfecþionarea activitãþii
didactice depuse la învãþãmântul de zi, I.D. ºi F.R., a practicii de specialitate ºi a
acordat o atenþie sporitã cercetãrii ºtiinþifice a cadrelor didactice ºi studenþilor. Aceste
obiective stau în faþa noastrã ºi în anul 2007. Iatã de ce îmi doresc ºi doresc tuturor
colegilor din facultate ºi Universitate multã sãnãtate ºi noi împliniri fericite în întreaga
activitate. Urez, de asemenea, studenþilor noºtri mult succes la învãþãturã ºi fericire
în viaþa personalã. Tuturor, începând cu conducerea Universitãþii Spiru Haret, care
ne-a îndrumat permanent ºi a fost mereu alãturi de cadrele didactice ºi de studenþi,
un cald ºi sincer La Mulþi Ani  ºi toate urãrile de bine în primul an al intrãrii ºi
integrãrii noastre în marea familie a Europei unite!

Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA
Decanul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

SÃ REALIZÃM ÎMPREUNÃ UN SALT
CALITATIV ÎN PLAN PROFESIONAL!

Cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã adresez tuturor studenþilor Facultãþii de Limbi
ºi Literaturi Strãine de la zi, frecvenþã redusã ºi învãþãmânt la distanþã cele mai
sincere urãri de sãnãtate, putere de muncã ºi cât mai multe succese profesionale.
Având în vedere progresele remarcabile înregistrate de întreaga comunitate
academicã cu profil filologic în anul care se încheie, conducerea facultãþii îºi
exprimã atât sentimentul de deplinã satisfacþie, cât ºi încrederea cã ºi pe parcursul
anului viitor vom face împreunã paºi importanþi în domeniul calitãþii procesului de
predare a limbilor strãine ºi al materialelor didactice elaborate, punând în continuare
accentul pe receptorul nostru, studentul de la Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine. Dorim ca prin instrumentele de lucru moderne oferite sã vã facilitãm
învãþarea la nivel avansat a limbilor strãine, sã vã stimulãm tot mai mult în sensul
aprofundãrii cunoaºterii fenomenelor lingvistice ºi literare ºi a interpretãrii nuanþate
a acestora.

Dragi studenþi, noi, profesorii de la catedrele de limbi strãine ale Facultãþii de Limbi
ºi Literaturi Strãine, pornim în noul an cu nãdejdea cã vom realiza împreunã un adevãrat
salt calitativ în plan profesional, atât în direcþia modernizãrii procesului didactic, cât ºi în
cea a cercetãrii ºtiinþifice.

Cu aceste sentimente pozitive vã urãm, dragi studenþi, sã vã bucuraþi din plin de
sãrbãtorile ce se apropie ºi sã vã refaceþi energia pentru a face faþã în mod strãlucit sarcinilor
profesionale ce vã aºteaptã în 2007. La mulþi ani!

Prof. univ. dr. Domnica ªERBAN
Decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

BINE ªI FOARTE BINE LA LICENÞÃ -
SIMBOLUL ÎMPLINIRII NOASTRE!

Sãrbãtoarea Crãciunului ºi a Anului Nou 2007 constituie pentru mine un minunat prilej de
a adresa studenþilor Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci, tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret
urãri de fericire, de sãnãtate ºi de noroc ºi, nu în ultimul rând, mult succes în sesiunea care va
începe în curând.

Aceleaºi urãri de bine le transmit ºi cadrelor didactice, personalului administrativ din cadrul
Facultãþii noastre ºi a Universitãþii.

Ca de obicei, sãrbãtorile sfârºitului de an se constituie atât în momente de bucurie, cât ºi de
bilanþ, de analizã a succeselor, dar ºi a împlinirilor, precum ºi de speranþã de mai bine.

Pentru cadrele didactice ºi studenþii Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci anul 2006 a fost un an
destul de bun, cu rezultate ºi împliniri. A fost anul în care prima promoþie de studenþi ºi-a
susþinut examenul de licenþã, examen aºteptat cu emoþii, dar care, din fericire, s-a finalizat cu
rezultate chiar peste mãsurã. În acelaºi timp, rezultatele bune obþinute la examenele de an,
lucrãrile prezentate la sesiunea de comunicãri ºtiinþifice confirmã preocuparea cadrelor didactice,
a studenþilor pentru pregãtirea temeinicã a viitorilor specialiºti în economie, în finanþe ºi bãnci,
astfel încât aceºtia sã-ºi gãseascã locul pe o piaþã a muncii tot mai pretenþioasã, sã facã faþã
provocãrilor de substanþã generate de integrarea României în Uniunea Europeanã.

Pentru anul 2007 proiectele noastre sunt la fel de mari, de ambiþioase. Am în vedere, mai
întâi, aceeaºi preocupare pentru calitate, apariþia de noi materiale didactice, dar ºi îmbunãtãþirea
activitãþii de cercetare. De asemenea, aºteptãm de la examenul de licenþã cel puþin aceleaºi
rezultate bune.

Deºi ar fi multe de spus într-o intervenþie de sfârºit de an, mã opresc aici, cu aceleaºi urãri
de bine, în speranþa unui an rodnic, în care rezultatele sã fie pe mãsura aºteptãrilor.

LA MULÞI ANI!

Prof.univ.dr. Gheorghe PISTOL
Decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci

SATISFACÞII ªI REZULTATE BUNE,
CÂT CUPRINDE ... PLATFORMA

BLACKBOARD!
Apropierea sfârºitului de an constituie pentru colectivul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri

Economice Internaþionale, atât un moment de bilanþ, de analizã lucidã a realizãrilor ºi
neîmplinirilor, cât ºi unul de speranþã, de lansare de noi proiecte în anul care urmeazã.

Eforturile întregului corp profesional au fost concentrate în direcþia îmbunãtãþirii calitãþii
procesului educaþional, prin perfecþionarea programelor analitice, a cursurilor ºi materialelor
pentru seminarii, prin trecerea la informatizarea procesului de învãþãmânt. Ca rezultat al acestor
eforturi s-a reuºit elaborarea cursurilor în sistem informatic ºi introducerea lor în platforma
Blackboard, precum ºi evaluarea cu ajutorul calculatorului a tuturor studenþilor facultãþii. Notele
foarte bune obþinute de studenþii noºtri la sesiunea de licenþã, precum ºi notele celorlalþi studenþi,
calitatea comunicãrilor prezente la sesiunea ºtiinþificã studenþeascã, confirmã preocuparea
cadrelor didactice pentru pregãtirea temeinicã a viitorilor specialiºti, astfel încât aceºtia sã
poatã face faþã noilor cerinþe ºi provocãri generate de apropiata integrare în Uniunea Europeanã.

O realizare demnã de a fi evidenþiatã este ºi participarea la programe internaþionale
de cercetare ºi învãþãmânt. Pe aceastã bazã, mai multe grupuri de studenþi ºi cadre
didactice au efectuat stagii de practicã ºi perfecþionare în Italia ºi Marea Britanie.

Rezultatele bune obþinute, dar ºi dorinþa de perfecþionare continuã a procesului de
învãþãmânt, astfel încât Universitatea Spiru Haret sã-ºi consolideze poziþia fruntaºã în
rândul universitãþilor româneºti, ne obligã la eforturi susþinute în anul care urmeazã.

Încrederea cu care pãºim în anul 2007 se întemeiazã ºi pe preocuparea ºi eforturile
conducerii Universitãþii, personal ale domnului rector, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
de a asigura cele mai bune condiþii desfãºurãrii procesului de instruire a studenþilor.
Extinderea spaþiilor de învãþãmânt, modernizarea bazei materiale, sporirea numãrului
locurilor de cazare, subvenþionarea cursurilor tipãrite la Editura Fundaþiei România de
Mâine, constituie numai câteva dintre domeniile de preocupãri cu rezultate remarcabile.

Apropierea sãrbãtorilor de iarnã ºi a Anului Nou, constituie ºi un prilej de a adresa
studenþilor urãrile noastre de sãnãtate, fericire ºi mult succes în sesiunea care se apropie.

Urãm, deasemenea, Conducerii Universitãþii, personal domnului rector, tuturor
cadrelor didactice ºi personalului administrativ, cele mai calde urãri de sãnãtate, fericire,
împlinirea dorinþelor personale ºi profesionale.

TUTUROR,  LA MULÞI ANI!

Conf.univ.dr. Marin COMªA,
Decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

PENTRU VIITORI ARHITECÞI
AI ROMÂNIEI ªI AI ÎNTREGII LUMI

Ne dorim în anul 2007 în Facultatea noastrã de Arhitecturã, studenþi ideali,
performanþi, interesaþi de tot ceea ce se predã, prezenþi ºi activi la cursuri, seminarii ºi
ateliere, motivaþi de ambiþia de a deveni viitori arhitecþi ai României ºi ai întregii lumi.

Dorim studenþilor, profesori ºi conducãtori ideali, îndrumãtori devotaþi ºi iubitori, care sã-i
însoþeascã prin labirintul anilor de studiu ºi sã le rãsplãteascã eforturile numai cu note mari.

ªi asupra a toate sã guverneze Spiritul Bun ºi Misiunea Nobilã de a educa ºi de a
promova în Universitatea Spiru Haret înalta þinutã profesionalã ºi moralã, mãsura ºi
bunul simþ în toate.

La mulþi ani ºi sãrbãtori fericite!
Conf. univ. dr. arh.  Andreea HASNAª

Decanul Facultãþii de Arhitecturã

ASPIRÂND LA NOI PERFORMANÞE
Anul 2006 a însemnat pentru Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru

Haret, în primul rând, exigenþã ºi responsabilitate pentru desfãºurarea unui învãþãmânt de calitate,
modern, performant.

Continua dezvoltare a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, prestigiul de care se bucurã în
lumea sportului, într-un cuvânt, realitãþile din facultatea noastrã, explicã creºterea ritmicã, an
de an, a fluxului de studenþi, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret
fiind, în prezent, cea mai mare instituþie academicã de educaþie fizicã ºi sport din România.

Toate reuºitele noastre de pânã acum s-au datorat în mare mãsurã sprijinului generos ºi
constant primit din partea Fundaþiei România de Mâine, Senatului Universitãþii Spiru Haret,
celui care a iniþiat întemeierea facultãþii noastre�prof. univ. dr. Aurelian Bondrea.

Pentru toate acestea, în numele cadrelor didactice, a celor aproape 3000 de studenþi ºi cursanþi
care urmeazã studiile de masterat la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru
Haret, doresc sã exprim din toatã inima tuturor celor care au fost alãturi de noi, cele mai calde
urãri de sãnãtate ºi tot mai mari împliniri în primul an al integrãrii noastre în Uniunea Europeanã.

 Fie ca la cumpãna dintre ani sã aspirãm la noi performanþe, sã investim în studenþi odatã cu
ºtiinþa de carte ºi încrederea în forþele proprii, în potenþialul lor creator, sã fim mai buni ºi
înþelegãtori cu semenii noºtri în beneficiul tuturor.

 LA MULÞI ANI !

Prof. univ. dr. Septimiu Florian TODEA
Decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

În prag de Nou An, doresc sã urez tuturor celor care au fost ºi sunt alãturi de mine,
Prosperitate ºi Sãnãtate, iar colegilor mei de la cursurile de Masterat, precum ºi cadrelor
didactice ale Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret; sã pãºim
cu bine împreunã în anul European 2007.

LA MULÞI ANI!
Marius URZICÃ,

Maestru Emerit al Sportului, multiplu Campion Olimpic ºi Mondial la
Gimnasticã Sportivã, masterand, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Fie ca Anul Nou 2007 sã ne
gãseascã bucuroºi ºi prosperi alãturi
de cei dragi. Doresc pe aceastã cale sã
urez ºi colegilor mei din cadrul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret, multã
sãnãtate ºi împliniri profesionale, iar
Sportului Românesc sã urce din nou
ºi neîncetat treptele biruinþei sportive.

LA MULÞI ANI!

PAULA IVAN,
Maestrã Emeritã a Sportului,
Campioanã Olimpicã, cadru
didactic al Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport.

Iulie 2005 � admisã la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism din cadrul Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti. Pânã aici, nimic
neobiºnuit s-ar putea spune. Nici eu la
momentul respectiv nu am conºtientizat ce
avea sã însemne aceastã decizie.

Acum, la mai bine de un an de la
momentul care mi-a schimbat viaþa, am putut
evalua în adevãratul sens al cuvântului o
instituþie capabilã sã-mi schimbe chiar ºi
modul de gândire. De fapt, acesta este ºi cel
mai mare beneficiu la care aº dori sã mã refer
în rândurile ce urmeazã.

Încã de la bun început am perceput
Facultatea ca un ocean, pe care trebuie sã-l
înþelegi ºi sã-i descoperi misterele, un univers
pe cât de frumos, pe atât de plin de emoþii,
trãiri pe care nicãieri altundeva nu ai ocazia
sã le experimentezi. Mergând aºadar pe
aceastã idee, am încercat sã dobândesc o
culturã care sã îmi permitã afirmarea în
domeniul jurnalismului. Treptat, însã, am
redescoperit Filosofia nu numai ca un lung ºir
de cãrþi pe care trebuie sã îl citeºti, ci un alt
mod de a privi lumea, de a o concepe, de a mã
raporta la semeni ºi de a înþelege adevãratele
prioritãþi în viaþã.

Începând cu Platon, Aristotel, John Locke,
René Descartes ºi terminând cu Friedrich
Nietzsche sau Martin Heidegger, toþi aceºtia
au avut un rol decisiv în schimbarea totalã a

�DACÃ VREI SÃ AJUNGI ÎN VÂRFUL MUNTELUI, URCÃ PE PROPRIILE PICIOARE�
sistemului meu de gândire. Deºi mulþi ar crede
cã nu mai poate fi vorba despre aºa ceva, eu afirm
cu inima deschisã cã este posibil chiar ºi la o
astfel  de vârstã.

ªi toate acestea, întrucât în momentele de
cumpãnã prin care am trecut de ceva timp, mi-
am dat seama ce înseamnã Filosofia cu adevãrat.
Sunt pur ºi simplu mai maturã în gândire, mai
calmã, simt cã m-am schimbat, fãrã a fi pripitã.

Acesta este motivul pentru care afirm cu
mândrie:

Da, am ales Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism ºi nu regret o clipã!

Consider cã o specializare este potrivitã dacã
te schimbã în bine într-un anume fel, dacã ai
ºansa ca om sã corectezi anumite defecte. În cazul
meu, chiar aºa s-a ºi întâmplat.

În plus, bogãþia informaþionalã adãugatã la
cea deja avutã, mi-a permis afirmarea în domeniul
scrisului, fondul  necesar pentru a da sens formei.

Nu, Filosofia nu este o pierdere de timp,
ci un proces minuþios de clãdire a unor
întrebãri pertinente ºi dezvoltare ºi structurare
a gândirii spre a privi mai departe.

ªi cum motto-ul meu în viaþã a devenit o
frazã a lui Friedrich Nietzsche �Dacã vrei sã
ajungi în vârful muntelui, urcã pe propriile
picioare�, vã spun doar atât:

Mã grãbesc acum, doar pentru a mai face
un pas cãtre vârf.

Fie ca Zilele Sfinte ce vor veni sã vã
împodobeascã sufletele de Sãrbãtoare, iar anul
2007 sã vã aducã sãnãtate ºi bucurie.

Sãrbãtori Fericite ºi La Mulþi Ani!

Cristina TUDOR, studentã,
anul II � Zi, Facultatea de

Filosofie ºi Jurnalism

*
*       *

Timpul a trecut ºi parcã mai ieri eram
�boboci� ai Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci. Ne
amintim cu drag ºi nostalgie de primele emoþii
avute la începutul primului an de facultate,
când, cu inimile pline de bucurie ºi speranþã,
am optat pentru cea mai mare universitate din
România � Universitatea Spiru Haret.

Anul 2007 va fi anul marilor emoþii, anul în
care vom susþine examenul de licenþã, ºi care
va încheia un ciclu de patru ani din viaþa noastrã.

Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, studenþii
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci ureazã cadrelor
didactice ale Universitãþii Spiru Haret ,
tuturor studenþilor acesteia, multã sãnãtate
ºi noroc, cât mai multe realizãri pe plan
profesional în anul 2007 ºi un sincer LA
MULÞI ANI!

Cristina Elena BOLAN (LAZÃR),
studentã, anul IV,

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

*
*       *

Acum cã noul an 2007, se apropie cu
paºi repezi, o datã cu aderarea în marca
familie europeanã, studenþii Facultãþii de
Arhitecturã vã doresc dupã modelul
maximei franceze: Egalitate, Fraternitate,
Libertate. Pentru cã o naþiune democratã
precum România trebuie sã aibã la baza
societãþii aceste trei principii fundamentale.

LA MULÞI ANI!
Cristina BÂLBU,

studentã, anul II,
 Facultatea de Arhitecturã

Mulþi ani sãnãtoºi, plini de succese ºi împliniri pe mãsura aºteptãrilor; iar în mod
special pentru 2007 îmi doresc mie, profesorilor ºi colegilor mei, sãnãtate ºi împliniri.

LA MULÞI ANI!

Valentin MAVRODINEANU,
 Maestru Emerit al Sportului, triplu Campion Mondial la Gimnasticã Sportivã,
student în anul II, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport



OPINIA NAÞIONALÃ 440 pag. 626 decembrie 2006

Sã fim demni de prestigiul
instituþiilor mamã

Centrul de Învãþãmânt la Distanþã din
Municipiul Piteºti a desfãºurat în anul 2006 o
activitate bogatã, responsabilã ºi eficientã, o
activitate demnã de prestigiul instituþiilor
mamã � Universitatea Spiru Haret ºi Fundaþia
România de Mâine.

Personalul Centrul Teritorial I.D. Piteºti
poate sã se mândreascã, în esenþã, cu
urmãtoarele rezultate:

� dacã în anul 2005 la Centrul Teritorial
I.D. Piteºti au existat circa 300 de studenþi, în
anul 2006 efectivele de studenþi ºi de
masteranzi s-au ridicat la 1800;

� s-a asigurat o bunã funcþionare a
Centrului în vederea informãrii publicului,
candidaþilor, studenþilor ºi masteranzilor în
perioadele de examene, de admitere, în tot
cursul anului;

� a existat un contact multiplu, permanent
cu Departamentul de Învãþãmânt la Distanþã
al Universitãþii, cu Facultãþile, cu decanatele,
cu cadrele didactice pentru soluþionarea celor
mai diverse probleme de interes vital pentru
studenþi ºi masteranzi, dar ºi pentru asigurarea
prestigiului Universitãþii noastre;

� întregul personal al Centrului, bun
cunoscãtor al lucrului cu calculatorul încã de
la încadrare, a iniþiat mulþi studenþi în însuºirea
cunoºtinþelor necesare folosirii calculatorului,
în general ºi pentru susþinerea examenelor în
special;

� personalul Centrului ºi-a însuºit trei
programe de folosire a calculatorului - unul
pentru gestiune (Paradox) ºi douã pentru
evaluarea cunoºtinþelor studenþilor ºi
masteranzilor, din care unul (ExamView Pro)
a fost aplicat, iar altul, mai complex
(Blackboard), care urmeazã sã fie aplicat;

� amenajarea suprafeþei disponibile a
Centrului, la începutul anului 2006, în
vederea satisfacerii atât a cerinþelor de
funcþionare optimã a relaþiilor cu publicul,
cu studenþii ºi masteranzii, cât ºi pentru
gestiunea unei diversitãþi de resurse de
învãþare, de cãrþi, de sinteze ºi de
calculatoare, precum ºi încasãrile bãneºti;

� în aceastã perioadã de sfârºit de an 2006
se reamenajeazã un spaþiu cu suprafaþã sporitã,
în acelaºi sediu al Casei de Culturã a
Sindicatelor care sã satisfacã atât nevoile de
amplasare a încã 18 calculatoare de ultimã
generaþie, cât ºi nevoile de evaluare ºi de
relaþii cu un numãr mult sporit de studenþi ºi
de masteranzi.

Dincolo de eforturile ºi succesele
întregului personal, rezultatele Centrului
ID. Piteºti în anul 2006, ca ºi în celelalte
centre ºi facultãþi sunt determinate decisiv
de managementul de excepþie al conducerii,
în mod special de contribuþia profesorului
universitar doctor Aurelian Bondrea,
rectorul Universitãþii Spiru Haret ºi
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
de omul de ºtiinþã sociolog care, dintr-o
instituþie cu statut de �non profit� a reuºit,
în anii tranziþiei la economia de piaþã,
trecând peste multe piedici ºi rãutãþi, sã
creeze, sã dezvolte ºi sã modernizeze cea
mai mare instituþie de învãþãmânt privat, de
interes public din România, realizând prin
aceasta nu numai un model de tranziþie a
învãþãmântului românesc la economia de
piaþã, dar ºi tranziþia învãþãmântului la
cerinþele imperioase ale societãþii
cunoaºterii.

Pentru acest mare ºi unic merit, pentru
crearea unei Universitãþi europene în
adevãratul sens al cuvântului, cu relaþii
internaþionale ºi europene funcþionale de mai
mulþi ani, care a devansat tot ceea ce s-a
reuºit în alte sectoare cu mare profitabilitate,
sprijinind ºi pregãtind în fapt integrarea
României în Uniunea Europeanã, vã
felicitãm ºi vã urãm domnule rector al
Universitãþii Spiru Haret ºi preºedinte al
Fundaþiei România de Mâine, cu prilejul
Crãciunului ºi al Anului Nou 2007, multã
sãnãtate ºi fericire personalã, întregii familii,
tuturor colaboratorilor dumneavoastrã, spre
binele continuu al Universitãþii Spiru Haret
ºi al Fundaþiei România de Mâine, al
învãþãmântului, al ºtiinþei ºi al culturii
româneºti ºi universale.

Prof. univ. dr.
Gheorghe RÃBOACÃ

Directorul Centrului Teritorial
ID Piteºti

În spaþiul virtual, la vremea unui nou început

Anul care se încheie poate fi considerat moment istoric, de referinþã pentru Universitatea Spiru Haret.  Este cu adevãrat
perioada ce marcheazã consolidarea acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt superior prin urcarea întregii activitãþi pe o
nouã ºi importantã treaptã calitativã.

Departamentul pentru Învãþãmânt la Distanþã ºi-a fãcut cu prisosinþã datoria.
Acum Universitatea Spiru Haret are peste 82.000 de studenþi la forma I.D.
Un numãr de peste 3.500 computere legate la Internet reprezintã infrastructura informaþiilor de bazã în cele 49 de Centre

Teritoriale ID din þarã ºi strãinãtate.
Platforma e-Learning Blackboard WebCT este instrumentul de ultimã generaþie cu care este dotatã universitatea.
Noile formule de examinare-evaluare în spaþiul virtual marcheazã intrarea definitivã a comunitãþii universitare haretiste �

deopotrivã profesori ºi studenþi � în sfera telecomunicãrii moderne, a tehnologiilor internaþionale.
Intrãm în Uniunea Europeanã cu sentimentul împlinirii profesionale. De acum, Universitatea Spiru Haret poate demonstra

cã în marea familie academicã europeanã este competitivã ºi nu se mai bazeazã doar pe avantajele comparative tradiþionale.
Este momentul unui nou început. Este vorba de începutul strategiei colaborative în formarea profesionalã superioarã, prin

identificarea aspiraþiilor de cunoaºtere, în egalã mãsurã din partea studenþilor, dar ºi a cadrelor didactice.
În România bazatã pe cunoaºtere toþi învaþã.
Societatea contemporanã este pe cale sã se formalizeze mai pregnant în câmpul cunoaºterii nelimitate.
De aceea, lecþiile interactive, seminariile ºi lucrãrile practice prin reþeaua de telecomunicare informaþionalã ultraperformantã

se dovedesc motive didactice de structurare a fluxurilor de cunoºtinþe profesionale.
Directorii Centrelor ID au avut o bunã colaborare cu decanatele facultãþilor organizatoare de învãþãmânt la distanþã.

Secretariatele tehnico-operative au sprijinit ºi sprijinã cu profesionalism comunicarea, respectiv interacþiunea de la distanþã
studenþi-profesori, pentru descoperirea cunoºtinþelor, ºi creºterea bagajului de date ce contribuie la formarea viitorului specialist.

Tuturor le urãm sãnãtate, succese depline în munca de înaltã þinutã ºtiinþificã ºi nobilã misiune, de educaþie academicã,
sublimã.

LA MULÞI ANI!

Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC
Directorul Departamentului pentru Învãþãmânt la Distanþã
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Succesele obþinute
îndreptãþesc optimismul

pentru noul an

Pentru Centrul Teritorial I.D. Alexandria,
finalul anului 2006 reprezintã un bun prilej
de a întocmi un bilanþ, în care privind în urmã,
sã adunãm toate împlinirile, dar ºi eºecurile
ºi sã gãsim calea de a perfecþiona continuu
activitatea, dar ºi sã ne bucurãm de roadele
strãdaniei noastre.

Centrul Teritorial I.D. Alexandria are în
prezent un numãr de peste 2500 de studenþi
înscriºi la toate specializãrile ce funcþioneazã
în cadrul Universitãþii Spiru Haret,
provenind din mediul urban, ºi, în proporþie
egalã, din mediul rural, din Alexandria dar
ºi din oraºele ºi comunele importante ale
judeþului Teleorman. Numãrul studenþilor
înscriºi a crescut an de an, ceea ce ne
confirmã faptul cã ºansa la educaþie se acordã
tuturor, iar universitatea a venit într-adevãr
�la ei acasã�, astfel ºi categorii de tineri cu
venituri modeste au posibilitatea acum,
datoritã înfiinþãrii Centrului ID în
Alexandria, sã acceadã la numeroase
programe de studii de licenþã oferite de
Universitatea Spiru Haret.

Anul 2006 a însemnat, pentru unii dintre
studenþii noºtri, finalizarea studiilor. Astfel,
pentru prima datã, de la înfiinþare au susþinut
examenul de licenþã un numãr de 60 de
absolvenþi, iar  95 % dintre aceºtia au
promovat acest important examen.

Rezultatele obþinute la examenul de
licenþã indicã cu certitudine o calitate ridicatã
a pregãtirii individuale.

Aceste realizãri nu erau posibile fãrã
existenþa unor condiþii deosebite de pregãtire
ºi examinare. CID Alexandria funcþioneazã
într-un sediu modern, amenajat într-un spaþiu
generos de peste 210 mp, dispunând de sãli
moderne de examinare, dotate cu computere
de ultimã generaþie ºi mobilier modern.

Examinarea integral computerizatã a
însemnat o importantã realizare a anului 2006,
mai ales cã sistemul de examinare,
ExamViewPro oferã posibilitatea evaluãrii
obiective a nivelului de cunoºtinþe acumulat.
La finalul fiecãrui examen, studenþii au avut
posibilitatea sã afle pe loc nota obþinutã ºi, mai
cu seamã, au avut prilejul sã înþeleagã natura
greºelilor fãcute, ceea ce le-a permis
perfecþionarea metodelor de studiu.

Structura notelor obþinute aratã, fãrã
echivoc, cã studenþii noºtri sunt preocupaþi
de studiu ºi de obþinerea de rezultate cât mai
bune la examene.

Acum la ceas de bilanþ, privim cu
mândrie la toate realizãrile trecute ºi cu multã
încredere în ceea ce va aduce noul an 2007.
Motivaþi de succesele obþinute, întreaga
echipã administrativã a Centrului Teritorial
I.D. Alexandria îºi propune sã contribuie
nemijlocit la susþinerea tuturor studenþilor sãi
în pregãtirea sesiunii de iarnã  ºi în
perspectivã, a examenului de licenþã.

Conf. univ. dr.  Manuela EPURE
Directorul Centrului Teritorial

ID Alexandria

Urãri de bine ºi activitate
eficientã

Pentru Centrul Teritorial ID Sibiu anul 2006
a adus schimbãri importante. Fiinþând într-un
oraº cu tradiþie universitarã deosebitã ºi cu o
populaþie nu foarte numeroasã, oferta pentru
studii superioare este foarte bogatã. La Sibiu
existã în acest moment încã patru mari
universitãþi :Universitatea Lucian Blaga,
Universitatea Româno � Germanã, Universitatea
Dimitrie Cantemir ºi Universitatea Alma Mater.
Mai existã  Facultatea de Teologie care ºi-a
extins domeniul de pregãtire cu asistenþã socialã,
limbi ºi literaturi strãine etc., precum ºi ªcolile
Militare care oferã o multitudine de specializãri
accesibile tuturor, nu doar celor care vor sã
îmbrãþiºeze o carierã militarã.

În aceste condiþii am reuºit sã ne
impunem, fiind deja un Centru cunoscut
pentru calitatea învãþãmântului  la distanþã
în mediul universitar românesc.

Avem în acest moment 770 de studenþi,
în condiþiile în care în anul universitar 2004
� 2005 numãrul acestora era de 54. Chiar
dacã numãrul nu este foarte mare, studenþii

noºtri sunt interesaþi de studiu, au o prezenþã
bunã la examene, rezultate bune.

De remarcat este faptul cã avem un
numãr mare de studenþi care sunt deja la a
doua facultate, perfecþionându-se prin
cursurile de la Universitatea Spiru Haret, sau
chiar reprofilându-se. Existã mulþi studenþi
care învaþã ºi în afara graniþelor þãrii, de
exemplu sunt studenþi la Sibiu  ºi sunt
studenþi ºi în Germania sau Anglia ºi vin
pentru examene aici .

In vara anului 2006, au fost înregistraþi
primii absolvenþi ai Centrului care au venit
prin transfer de la alte universitãþi ºi, de
asemenea, primii licenþiaþi. Bucuria este cu
atât mai mare cu cât absolvenþii noºtri au
dovedit  multã seriozitate în ceea ce priveºte
pregãtirea pentru examenul de licenþã .

În vara acestui an spaþiul în care ne
desfãºurãm activitatea a fost  extins cu încã
o salã, amenajatã, dotatã cu aparate de aer
condiþionat, cu mobilier nou etc. Condiþiile
în  care ne desfãºurãm în acest moment
activitatea sunt semnificativ mai bune decât
în anul precedent. Dotarea tehnicã este
deosebitã, avem 16 calculatoare de ultimã
generaþie  legate în reþea la INTERNET.

În holul Casei de Culturã a Sindicatelor
din Sibiu a fost amenajatã o librãrie care
oferã studenþilor cursuri universitare editate
de Editura Fundaþiei România de Mâine.
Menþionãm cã aceastã librãrie este
frecventatã  de o categorie largã de cititori,
nu doar de studenþii universitãþii noastre.

Pentru anul 2007, an în care Sibiul este
Capitalã Culturalã Europeanã, ne propunem
o participare bunã la diversele festivitãþi prin
contribuþia studenþilor. Avem studenþi de la
toate firmele ºi instituþiile sibiene,  de la
Primãrie, de la ONG-uri, intens implicate în
viaþa socialã a oraºului.

Având în vedere dezvoltarea actualã a
Centrului, pentru anul viitor ne propunem o
comunicare eficientã cu studenþii, în principal,
prin intermediul INTERNET-ului, deoarece
toate informaþiile necesare studiului sunt
disponibile pe sit-ul universitãþii. Tendinþa
actualã este ca ºi în satele din jurul Sibiului sã
existe posibilitatea conectãrii  rapide la
INTERNET. Vom continua activitatea de
promovare a învãþãmântului la distanþã,
insistând, în principal, pe aspectele practice ale
studiului asistat de calculator ºi, de asemenea,
pe corectitudinea examinãrii computerizate
care este apreciatã de cãtre studenþi.

Dorim conducerii Universitãþii Spiru
Haret,  profesorilor, colegilor din toate
Centrele teritoriale ID ºi studenþilor un nou
an cu multe împliniri ºi sãnãtate!

  Maier Georgeta BONDREA
  Directorul Centrului Teritorial

ID Sibiu

Conectaþi la marile
provocãri ale societãþii

cunoaºterii

Ca ºi universitatea în ansamblul sãu,
Centrul teritorial ID Blaj este conectat la
marile provocãri ºi direcþii transformatoare
pe care le urmeazã  societatea academicã ºi
cunoaºterea umanã la ora actualã.

În acest context, în concordanþã, cu
programul universitãþii noastre, de creºtere a
procesului educaþional ne preocupãm pentru
introducerea unor noi metode, concepte  ºi
variate forme privind învãþarea ºi finalitatea
ei în procesul de aprofundare a cunoaºterii
umane care va permite absolvenþilor noºtri sã
facã mai bine faþã procesului concurenþial
cerut de piaþa muncii.

Pentru corpul nostru didactic ºi pentru
studenþii de la învãþãmântul la distanþã,
aceastã formã  reprezintã o modalitate
eficientã, modernã ºi contemporanã de
exprimare în procesul de formare ºi instruire
profesionalã.

Deºi învãþãmântul  la distanþã
funcþioneazã  de puþin timp, am tras
concluzia cã pentru a fi  eficient, acestei
forme de învãþãmânt  trebuie sã i se acorde
o solidã infrastructurã. Din acest  punct de
vedere, Universitatea Spiru Haret este
demult  cunoscutã, prin baza sa materialã,
de excepþie, prin investiþiile mari pe care le
face, prin tehnica modernã ºi performantã  pe
care o achiziþioneazã.

Corpul profesoral se perfecþioneazã în
continuare  pentru a fi cât mai utili studenþilor
în pregãtirea lor pentru viitoarea profesie. În

acest sens, Centrul nostru este dotat cu un
cabinet de informaticã, cu calculatoare de
ultimã generaþie, legate la Internet, unde
studenþii se pot pregãti ºi în afara orelor de
curs ºi seminarii, cei de la zi, precum  ºi în
timpul liber, cei de la învãþãmântul de la
distanþã.

Datoritã acestor resurse materiale ºi calitãþii
corpului profesoral, rezultatele  la învãþãturã au
fost pe mãsurã. În acest context  menþionãm cã
marea majoritate a studenþilor, cu toate
exigenþele  subliniate, promovabilitatea la
sesiunile de examene a fost  foarte ridicatã.
Totodatã, studenþii au apreciat noua metodologie
de examinare, care a eliminat  subiectivismul,
oferind  o apreciere realã a cunoºtinþelor.

Pentru succesele  obþinute  pânã în prezent
aducem mulþumirile noastre, pentru condiþiile
de excepþie create, Senatului Universitãþii
Spiru Haret, ºi, totodatã, pãºim în noul an cu
speranþa cã toate eforturile depuse vor
contribui la ridicarea calitãþii învãþãmântului
la un nivel cât mai performant.

Prof.univ.dr. Gheorghe
TRANDAFIR

Directorul Centrului Teritorial
ID Blaj

Gaudeamus igitur!
�O iniþiativã bine gânditã

poate schimba lumea�
C. Noica

Universitatea Spiru Haret a hotãrât la un
moment dat sã modernizeze învãþãmântul
superior. Înfiinþarea Centrelor Teritoriale
pentru Învãþãmânt la Distanþã reprezintã
soluþia idealã pentru modul de a învãþa al
adulþilor.

Asigurarea climatului de siguranþã,
atmosfera adecvatã studiului, parteneriat
ideal student-universitate, toate acestea sunt
fapte care au schimbat percepþia lumii despre
modul de învãþare permanentã a adulþilor.

Aº spune ºi chiar afirm cu tãrie, cã este
meritul Universitãþii Spiru Haret, al prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, preºedinte al
Fundaþiei România de Mâine, în a înþelege
la timp încotro se îndreaptã educaþia ºi
instruirea în societatea informaþionalã a
secolului XXI.

    În numai 3 ani, Centrul Teritorial ID
Galaþi a reuºit sã amenajeze douã sãli de
evaluare universitarã pe baza noii tehnologii
ºi sã aibã peste 2500 studenþi.

Biblioteca virtualã, calculatoare
performante, informarea individualã prin
intermediul Internetului, cursuri universitare
ºi manuale tipãrite, dar ºi prezentate pe
�Net�, cursuri la distanþã prin intermediul
Televiziunii România de Mâine, rezolvarea
promptã a tuturor nevoilor ºi necesitãþilor de
învãþare a studenþilor, evaluarea imparþialã,
obiectivã ºi stimulatoare prin testarea pe
calculator ºi sistem Blackboard, toate
acestea nu pot fi întâlnite la nici o altã
Universitate din România.

Pot spune cu tãrie, cã sunt mândru cã fac
parte din marea familie universitarã Spiru
Haret.

Înaintea urãrilor de bine, de sãnãtate ºi
de succese aº vrea sã mai afirm ceva.
Competenþele obþinute de studenþii noºtri
sunt duble; ei reuºesc, datoritã acestui sistem,
sã performeze, folosind noua tehnologie,
operarea pe calculator.

Tuturor celor ce fac parte din marea
familie universitarã haretistã un cãlduros �La
mulþi ani!�, sãnãtate, sãrbãtori fericite ºi
succes.

Gaudeamus igitur!
Cu multã consideraþie,

Prof. ªtefan SIMION
Directorul Centrului Teritorial

ID Galaþi

Cu gândul la 2007

Cea mai mare ºi ultramodernã
universitate româneascã este totodatã o
puternicã cetate a spiritului, culturii ºi
cercetãrii ºtiinþifice, care cultivã speranþa în
idealurile morale  ce   au luminat permanent
istoria acestui neam.

Universitatea Spiru Haret oferã  modelul
unui management eficient  performant, ºanse
ºi deschidere spre universal, a devenit un
reper fundamental în învãþãmântul românesc,
este  ancoratã într-o lume a cãrei
caracteristicã distinctivã rezidã în dublã
miºcare: de mondializare ºi globalizare, pe
de o parte, ºi de particularizare ºi localizare,
pe de altã parte.

Aceastã instituþie de învãþãmânt superior,
cu sprijinul Fundaþiei România de Mâine,
superdotatã cu mijloace tehnice de
informare, sporeºte posibilitãþile studenþilor
de realizare ºi integrare profesionalã, oferã
mijloace de evaluare obiectivã în pregãtire,
acces gratuit la postul de televiziune destinat
învãþãmântului ºi culturii (TvRM) ºi la
reþeaua Internet, ghiduri care cuprind
planurile de învãþãmânt, manuale tipãrite (
cu 30% reducere) º.a; Toate aceste mijloace
au permis dispersia centrelor de învãþãmânt
la distanþã în toate reºedinþele de judeþ din
România ºi în unele oraºe din þãri de pe cele
trei continente ale emisferei nordice (Europa,
America de Nord ºi Asia)

Aceastã difuziune este sursã de
variabilitate, de schimbare, dar privitã din
perspectiva culturii universale, determinã
continuitatea.

La Universitatea Spiru Haret se
desfãºoarã un proces de învãþãmânt de
excelentã calitate care stimuleazã,
favorizeazã ºi implicã creativitatea, invenþia
ºi deschiderea spre alte culturi.

Aceastã universitate este, totodatã, un
centru activ, înaintat al vieþii culturale ºi
ºtiinþifice a României, o tribunã a exprimãrii

libere a ideilor ºi soluþiilor noi, deduse din
confruntarea argumentelor ºi din verificarea
experimentului.

Studenþi ºi dascãli au parcurs un an care
le-a oferit binemeritate satisfacþii  ºi se
îndreaptã spre 2007 cu încredere în
ambiþioase proiecte.

Intrarea în Anul Nou 2007    îmi oferã
prilejul sã  urez celor care conduc aceastã
valoroasã instituþie, colegilor de la catedrã,
studenþilor � îndeplinirea idealurilor, putere
de muncã ºi sãnãtate!

Conf.univ.dr. Nicu I. AUR
Directorul Centrului Teritorial

ID. Bacãu

Mereu în topul
preferinþelor studenþilor!

În condiþiile unei concurenþe reale ºi
serioase din Centrul universitar Tg. Mureº,
unde, fiinteazã cinci universitãþi, unele chiar
cu o veche tradiþie în domeniu, Universitatea
Spiru Haret se aflã în topul preferinþelor
studenþilor. Centrul ID Tg. Mures ºi-a câºtigat
în cei trei ani de la înfiinþare un binemeritat
prestigiu, având o evoluþie spectaculoasã atât
din punct de vedere al creºterii numãrului de
studenþi, cât ºi al dezvoltarii bazei materiale.

Astfel, în prezent avem un numãr de 3806
studenþi la învaþãmântul la distanþã ºi un
numar de 57 masteranzi.

Interesul crescând faþa de Universitatea
Spiru Haret are la bazã calitatea ofertei

educaþionale puse la dispoziþia studenþilor ºi
specializãrile atractive pe care aceºtia le-au
gãsit în ofertã. Aceste specializari sunt în
concordanþã cu orizontul de aºteptare al
studenþilor ºi se pliazã foarte bine pe ceea ce
fac ei, în majoritate, la locurile de muncã.

An de an conducerea Universitãþii s-a
preocupat de îmbunãtãþirea dotãrii centrului
nostru. În prezent dispunem de un numãr de
87 calculatoare instalate în reþea, într-un spaþiu
generos care permite examinarea on-line a
tuturor studenþilor. Totodata studenþii au acces
pe parcursul întregului an universitar în spaþiile
ºi la dotãrile de care dispunem în prezent.

Oferta de carte pusã la dispoziþia
studenþilor, acoperã bibliografia recomandatã
de titularii de curs, astfel încât pregatirea
studenþilor este facilitatã de aceste cursuri.

O analiza a celor de mai sus confirmã
faptul ca Universitatea Spiru Haret este
pregatitã din toate punctele de vedere sã intre
în competiþie cu cele mai renumite instituþii
de învãþãmânt superior din þãrile Uniunii
Europene ºi din alte tãri ale lumii.

Data de 01 ianuarie 2007, ne gãseºte
pregatiþi sã intram într-o competiþie realã a
calitãþii impuse de standardele europene.

În prag de an nou, 2007, echipa
managerialã a centrului este hotãrâtã sã
continue eforturile în trendul ascendent al
centrului ºi ureazã tuturor studenþilor ºi
colaboratorilor un an nou, bogat în realizãri
ºi succese depline !

Prof. ªtefan SOMEªAN
Directorul Centrului Teritorial

ID Tg. Mures

Magia sãrbãtorilor de iarnã sã vã facã mai buni!
Învãþãmântul la distanþã ocupã de la un an la altul un loc tot mai important în preferinþele

studenþilor, aceasta datoritã faptului cã oferã posibilitatea studiului individual, permiþându-le
sã-ºi organizeze întreaga activitate astfel încât sã obþinã rezultate dintre cele mai bune atât în
plan profesional, educaþional, cât ºi personal.

Ploieºtiul, ca vechi centru industrial, nu se dezminte nici de aceastã datã. Centrul Teritorial
pentru Învãþãmânt la Distanþã Ploieºti al Universitãþii Spiru Haret se situeazã pe un loc fruntaº
printre centrele teritoriale, nu numai datoritã numãrului foarte mare de studenþi, ci ºi pentru cã
ID dispune de dotãri moderne, de calculatoare performante, de ultimã generaþie, care asigurã
pregãtirea ºi evaluarea studenþilor în sesiunile de examene. Aceºtia au posibilitatea sã-ºi asigure
pregãtirea, accesând permanent site-ul universitãþii, consultând manualele recomandate pentru
fiecare disciplinã în parte sau participând la cursuri.

Personalul Centrului dã dovadã de promptitudine ºi solicitudine, venind în permanenþã în
întâmpinarea problemelor cu care se confruntã studenþii.

Având în vedere toate aceste considerente, deºi sunt absolventã a Universitãþii Politehnice
Bucureºti, am hotãrât sã urmez ºi cursurile Facultãþii de Management Braºov, fiind în prezent
studenta în anul II.

Pentru ca magia sãrbãtorilor de iarnã a pus deja stãpânire pe noi, doresc sã adresez cadrelor
didactice, întregului personal al Centrului Teritorial I.D. Ploieºti, precum ºi tuturor studenþilor
un Crãciun fericit, sãnãtate, prosperitate ºi numai bucurii în noul an.

Raluca GRINDEANU,
studentã, anul II, Facultatea de Management,

Centrul Teritorial ID Ploieºti

Mulþumiri tuturor celor care s-au ostenit pentru noi!
Cineva spunea: �Astãzi este ziua de mâine pentru care te îngrijorai ieri�.
Am rãmas surprins ºi marcat de frumuseþea ºi simplitatea acestui adevãr � eu, cel care scriu

acum � tu, cel care citeºti.
Parcã numai ieri mã îngrijora gândul cã voi începe alte studii ºi mã voi întâlni cu lucruri noi

pe care poate îmi va fi greu sã le înþeleg sau poate nu voi avea suficient timp pentru asta. Dar iatã
cã trãiesc un nou �astãzi� ºi nu mai ºtiu la ce sã mã gândesc: la ce a fost sau la ce va fi. Poate cã
ar trebui sã mã gândesc la amândouã.

Despre ce a fost orice aº spune va rãmâne un �a fost�. Dar a fost �un ieri frumos� pe care
n-am sã-l mãsor nici în ore ºi nici în activitãþi, ci am sã-l trec prin piedicile pe care le-am biruit.

Stimate dascãl, stimate coleg ºi stimate cititor, nu ºtiu cum îl mãsori pe �a fost�, dar eu îþi
doresc biruinþã în �va fi�. La fiecare sfârºit de an parcã toate cele trei timpuri ale lui �A  FI� se
întâlnesc ºi se contopesc pentru ca în secunda urmãtoare sã se nascã iar.

În numele studenþilor de la Universitatea Spiru Haret, al celor care ne cunoaºtem ºi al celor
care nu ne cunoaºtem, aº vrea sã mulþumesc tuturor celor care s-au ostenit pentru noi, celor care
ne-au asigurat un �a fost� biruitor.

Despre ce va fi în 2007 nu ºtiu ce sã spun, dar pentru oricine doreºte sã aibã succes pot spune
ca va trebui sa biruiascã piedicile care vor apãrea.

Nu ºtiu sã fi fost vreun an în care la sfârºitul lui sã nu ne gândim ºi sã nu ne dorim ca anul
urmãtor sa fie mai bun. Eu cred cã toate lucrurile bune încep cu Dumnezeu. Tuturor va doresc sã
aveþi parte de EL.

Lucian Romeo BRÃDEAN,
student, anul II, Facultatea  de Sociologie-Psihologie,

Centrul Teritorial ID Arad

Gheorghe ADOC, Colindãtori, desen în tuº negru
pe carton alb (2002)
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06:00  Mioriþa (r)
06:30  Studenþi la rampã (r)
07:00  Nãscuþi campioni (r)
07:28  Promo
07:30  Ceata lui Moº Crãciun. Emisiune de Dumitru Lupu (r)
08:30  Urãri de Crãciun
08:31  Teledimineaþa de Crãciun (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
10:00  Liturghie de Crãciun de la Catedrala Patriarhalã.
           Transmisiune în direct. Realizator Sorin Bejan
11:58  Promo
12:00  Concert de Crãciun cu Benone Sinulescu.
           Realizator Mugur Popovici
12:58  Urãri de Crãciun
13:00  Missa de la Vatican � Urbi et Orbi.
           Realizator Sorin Bejan
14:00  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (ep. XVI)
14:45  Colinde cu Fuego
15:15  Obiceiuri de Crãciun la Muzeul Satului.
           Realizator Mihaela Popescu
15:48  Promo
15:50  La Naºterea Domnului � moment de poezie ºi muzicã
16:00  Studenþii Universitãþii Spiru Haret vã colindã:
           muzicã româneascã ºi internaþionalã cu vedete ale
           Universitãþii Spiru Haret: Andra, Miki, Alina Nãnescu,
           Cristina Manoliu, Mihai Bejinariu, Giulia.
           Realizatori: Alina Cândea ºi Bianca Vãcariu
17:00  Moº Crãciun în familia TVRM (I)
19:30  Drumul afirmãrii: o ediþie specialã în care se va
           discuta secretul succesului cu� Moº Crãciun.
           Realizator Violeta Screciu
20:00  Film artistic: Prima iubire (First romance) partea II
21:30  În lumea muzicii clasice: Concert de colinde de Crãciun
           cu corul �Eutherpe�. Realizator Mihai Darie
22:00  Spectacol de muzicã popularã. Emisiune de Cezar Lungu
23:00  Film serial: Madison (ep. XII)
23:30  Emisiune sportivã. Realizator Mugur Popovici
00:00  Film artistic (r)
01:30  Spectacol de muzicã popularã (r)
02:30  Colinde cu Fuego (r)
03:00  Concert de Crãciun (r)
04:00  Telemagia (r)

MARÞI
26 decembrie 2006

06:00  Întâlnire cu folclorul (r)
06:30  Film documentar (r)
07:00  Drumul afirmãrii (r)
07:28  Promo
07:30  Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
09:00  Emisiune sportivã. Realizator Mugur Popovici
09:58  Urãri de Crãciun
10:00  Emisiune pentru copii: Iarna suntem toþi copii.
           Realizator Dumitru Cucu
10:30  Cântec de sãrbãtoare � Concert de la Palatul
           Cotroceni (I). Realizator Daniel Paraschiv
10:58  Urãri de Crãciun
11:00  Retrospectivã sportivã. Emisiune de Mugur Popovici
12:00  Concert de sãrbãtori cu studenþii Facultãþii
           de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret.
           Emisiune de Mugur Popovici
13:00  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (ep. XVII)
13:45  Urãri de Crãciun
14:00  Refrene pentru toate vârstele: muzicã uºoarã
           interpretatã de Constantin Florescu � Iaºi.
           Realizator Dumitru Cucu
14:30  Film artistic pentru copii�Peºtele verde�.
           Realizator Dumitru Lupu ºi Dumitru Cucu
16:28  Urãri de Crãciun
16:30  Întâlnire cu folclorul: Lângã ieslea minunatã.
           Melodii populare cu �Boboceii din Bacãu�,
           Maria Dragomiroiu, Petre Sãbãdeanu, Zorica Savu,
           Niculina Geru, Daniel Arapalea.
           Emisiune de Theodora Popescu
16:28  Promo
17:00  Moº Crãciun în familia TVRM (II)
19:00  Cântec de sãrbãtoare � Concert de la Palatul
           Cotroceni (II)
19:30  Film artistic românesc: Ciprian Porumbescu
21:30  Vedete ale Universitãþii Spiru Haret în recital.
           Emisiune de Dumitru Cucu
22:00  Daruri de Crãciun � Concert de colinde.
           Realizator Carmen Fulger

22:30  Film serial: Madison (ep. XIII)
23:00  Cafè concert. Emisiune de Sorin Petre
23:30  Concert de sãrbãtori cu studenþii Universitãþii
           Spiru Haret (r)
00:30  Retrospectivã sportivã (r)
01:00  Vedete ale Universitãþii Spiru Haret în recital (r)
02:00  Film �Peºtele verde� (r)
03:45  Teledimineaþa pentru fiecare (r)

MIERCURI
27 decembrie 2006

06:00  Cafe concert (r)
06:30  Comentariul zilei (r)
07:00  Religia începutului de mileniu (r)
07:28  Promo
07:30  Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
            revista presei, interviuri, muzicã)
09:00  Întâlnire cu folclorul (r). Emisiune de Theodora Popescu
09:30  Film serial: Madison (ep. XIII) (r)
10:00  Cu pile fãrã pile (r)
11:00  Film artistic pentru copii: Guliver
11:58  Promo
12:30  Piesã de teatru: O întâmplare cu haz de Carlo Goldoni.
           Realizator Dumitru Cucu
13:50  Promo
13:00  De sãrbãtori în vizitã la Muzeul Satului.
           Realizator Mihaela Popescu
13:30  Întâlnire cu folclorul: Hai sã fim cu voie bunã.
           Soliºti: Maria Salaru, Norica Enache, Ileana Matus,
            Petre Sãbãdeanu. Emisiune de Theodora Popescu
14:00  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (ep. XVIII)
14:50  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Ioan Pop de Popa
           la dispoziþia dvs.
15:48  Promo
16:00  Academica � Istoria care doare (r)
17:00  Moº Crãciun în familia TVRM (III)
19:00  Gazonul fierbinte (r)
19:28  Promo
19:30  Lumea cunoaºterii: Spaþiul, ultima frontierã
20:00  Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00  Academica � ªtiinþã ºi spiritualitate.
           Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
22:00  Film documentar
22:30  Film serial: Madison (ep. XIV)
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Arta documentarului (r)
00:00  TVRM-edicina (r)
01:00  Petrecerea româneascã (r)
02:30  Academica � ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
03:30  Film documentar (r)
04:00  Teledimineaþa pentru fiecare (r)

JOI
28 decembrie 2006

06:00  Întâlnire cu folclorul (r)
06:30  Comentariul zilei (r)
07:00  Performeri în arenã (r)
07:28  Promo
07:30  Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
09:00  Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
09:30  Film serial: Madison (ep. XIV) (r)
10:00  Film artistic pentru copii: Veronica
12:00  Moº Crãciun în familia TVRM (I) (r)
13:50  Promo
14:00  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (ep. XIX)
14:48  Promo
14:50  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
           la dispoziþia dvs.
15:48  Promo
16:00  Întâlnire cu folclorul: Hai poftiþi la Hora Mare.
           Realizator Theodora Popescu
16:28  Promo
16:30  Film documentar: Covorul roºu (Red collection)
17:00  Biografii muzicale � Mari cântãreþi francezi (r)
18:00  Clubul diplomaþilor (r)
19:00  Ani de liceu (r)
19:28  Promo
19:30  Din culisele teatrului: Teatrul Tineretului Metropolis
           cu spectacolul �Trilogia rãului�, regia Mihai Mãnuþiu.
           Emisiune de Gabriela Dumitrache
19:58  Promo
20:00  Ruleta visului � cele mai bune momente ale emisiunii.
           Realizator Cãtãlin Criºan
22:00  Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
22:28  Promo

22:30  Film serial: Madison (ep. XV)
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  În sunetul muzicii: Din recitalul chitaristului
           Marcin Dyllan (Polonia). Emisiune de Mihai Darie
00:00  TVRM-edicina (r)
01:00  Profil spiritual (r)
02:00  Femina Club (r)
03:00  Caravana Universitãþii Spiru Haret (r)
03:30  Teledimineaþa pentru fiecare (r)

VINERI
29 decembrie 2006

06:00  Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu (r)
06:30  Comentariul zilei (r)
07:00  Sunetul muzicii (r)
07:28  Promo
07:30  Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
09:00  Top sport. Emisiune de Cristina Matei
09:30  Film serial: Madison (ep. XV) (r)
10:00  Film artistic pentru copii: Mama
11:58  Promo
12:00  Moº Crãciun în familia TVRM (II) (r)
13:50  Promo
14:00  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (ep. XVI)
14:48  Promo
14:50  Calendar cultural � luna ianuarie.
           Emisiune de Ion Dodu Bãlan
16:00  Viaþa fãrã fard: Gânduri de Crãciun din penitenciarul
           Rahova. Realizator Ciprian Vasilescu
16:30  Petrecerea româneascã (r)
18:00  Piesã de teatru: �Opt femei� ºi �Legãturi periculoase�.
           Realizator Dumitru Cucu
19:00  Film documentar: Muzica anilor �80-�90 (r)
19:30  Totul contra cost. Emisiune de Simona ªerban
20:00  Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00  Diplomaþia românã � Quo vadis?
           Emisiune de Nicolae Mareº
22:00  Capcana timpului. Emisiune de Mircea Itu
           ºi Gheorghe Cojocariu
22:30  Film serial: Madison (ep. XIV)
22:58  Promo
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Nãscuþi campioni. Emisiune de Cristina Matei
00:00  Apel telefonic (r)
01:00  Casã dulce româneascã (r)
02:00  Amintiri de la filmare (r)
02:30  Cinepanorama (r)
03:00  Ani de liceu (r)
03:30  Teledimineaþa pentru fiecare (r)

SÂMBÃTÃ
30 decembrie 2006

06:00  Totul contra cost (r)
06:30  Comentariul zilei (r)
07:00  Film documentar: Enciclopedia animalelor (ep. XII)
07:28  Promo
07:30  Gazonul fierbinte (r)
08:00  Anotimpul copilãriei. Realizator Dumitru Lupu (r)
09:00  Femina Club. Emisiune de Leonard Henþiu
09:58  Promo
10:00  Film artistic pentru copii: Peºtele verde (r)
11:50  Promo
12:00  Agricultura ºi alimentaþia.
           Emisiune de Constantin Pintilie
12:57  Promo

13:00  Cu pile fãrã pile - emisiune concurs.
           Realizator Carmen Fulger
13:58  Promo
14:30  Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00  Telemagia � magazin de divertisment (muzicã,
           reportaje, interviuri). Realizator Ioan Puiu Stoicescu
17:00  Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Anastase
17:45  Promo
18:00  Film documentar: Covorul roºu (Red Collection)
18:30  Petrecerea româneascã. Emisiune de Georgel Nucã
           ºi Florin Racoci
20:30  Film artistic românesc � Misterele Bucureºtilor.
             Regia Doru Nãstase. În rolurile  principale: Florin Piersic,
             Ion Besoiu, Ion Dichiseanu. În �Misterele Bucurestilor�
           personajele de fundal îºi pãrãsesc depãrtãrile ºi, chiar
            dacã nu ocupã prim-planuri decât pe segmente, ele fac,
           în mod nemijlocit, parte din conflict. Deci, istoria nu
            mai e chenar. Ea intrã în þesãturã. (...) Pe scurt, cel mai
           antrenant ºi mai suculent film dintr-un serial de mare
           ºi explicabilã popularitate.
22:00  Frontal. Emisiune de Ion Marin � director �Ultima orã�
23:00  Amintiri de la filmare: Invitatã Lucia Mureºan (II).
           Emisiune de Ion Bucheru
23:30   Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
00:00  Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
00:30  Ruleta vieþii (r)
02:30  Film artistic românesc (r)
04:30  Teledimineaþa pentru fiecare (r)

DUMINICÃ
31 decembrie 2006

06:00  Sportul în lume (r)
06:30  Film documentar (r)
07:00  Universul cuvintelor. Emisiune de Stela Cristea
           ºi Leonard Henþiu (r)
07:15  Ocolul Pãmântului. Emisiune de Robert Tache
07:30  Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
08:00  Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
09:00  Anotimpul copilãriei. Realizator: Dumitru Lupu
10:00  Moº Crãciun în familia TVRM (III) (r)
11:50  Promo
12:00   Recreaþia Mare � Selecþiuni din cele mai bune momente
             ale emisiunii. Realizatori Alina Cândea ºi Bianca Vãcariu
13:00  Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã: Jocuri
           cu mãºti de sãrbãtori. Emisiune de Ioan Filip
13:30  Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:30  Preþul succesului: Invitaþi oameni de afaceri,
           deschide-þi sufletul (caz social), invitat surprizã.
           Realizator Valentina Herþa
16:00  Vedete ºi speranþe la porþile dorului.
           Emisiune de Gina ªtefan
18:00  Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
18:30   Viaþa ca un spectacol. (II) Emisiune de Viorel Popescu
19:30  Ani de liceu: Ediþie specialã de Anul Nou cu elevii
           Liceului Teoretic Decebal. Emisiune de Alina Cândea
20:00  Revelionul copiilor. Realizatori Dumitru Lupu
           ºi Dumitru Cucu
22:00   Începe petrecerea � program muzical cu: Ansamblul
           Moºoaiele, ansamblul �Junii Criºului�, ansamblul
           �Dobaºii din Vadul Izei�, ansamblul �Plaiurile
           Dornelor�, grupul de colindãtori �Cetiniþa� Vrancea,
           grupul de colindãtori �Alþîna�. Realizator Gina ªtefan
23:00  EuroRevelion 2007. Realizator Sorin Lupaºcu
02:00  Muzica anilor �80-�90
03:00  Film artistic românesc: Rãpirea fecioarelor
04:30  Concert extraordinar Edith Piaf
05:10  Muzicã popularã ºi de pahar. Realizator Cezar Lungu

Recent ne-a vizitat universitatea domnul profesor universitar
doctor Francisco Toledo Lobo, rector al Universitãþii Jaime I
din Castellón � Spania. Domnul Lobo este o personalitate a lumii
universitare iberice, conducând ºi Departamentul de ªtiinþe
Informatice ºi Inginerie al universitãþii sus menþionate. Castellón
este unul din oraºele spaniole care are, între alte trãsãturi, ºi faptul
cã o parte substanþialã a populaþiei sale este de origine româneascã.
Tinerii din familiile recent naturalizate în Spania se regãsesc printre
cei dornici de a-ºi ameliora nivelul cunoºtinþelor.

În cursul vizitei, domnul rector Francisco Toledo Lobo a
fost primit la conducerea Universitãþii Spiru Haret, a purtat
convorbiri cu doamna conferenþiar universitar doctor Emilia
Bondrea, prorector cu probleme internaþionale ºi cu doamna
profesor universitar doctor Elena Bãlan, prodecan al Facultãþii
de Limbi ºi Literaturi Strãine. Oaspetele spaniol a semnat ºi
un acord de colaborare între universitãþile noastre.

Spiru Haret �este o universitate care priveºte spre viitor,
foloseºte mijloace moderne în predare ºi în transmiterea cunoºtinþelor�

Cu ocazia vizitei în Telecentrul România de Mâine, domnul
rector Francisco Toledo Lobo a avut amabilitatea de a acorda un
scurt interviu postului nostru de televiziune, interviu a cãrei versiune
în limba românã o puteþi citi în Opinia naþionalã datoritã traducerii
realizate de doamna lector universitar doctor Daiana Dumbrãvescu.

� Domnule rector, fiþi binevenit la universitatea ºi în
televiziunea noastrã!

Este o onoare pentru noi sã vã primim aici ºi sã ne putem
bucura, pentru câteva minute, de pãrerile dv.

� ªi eu vã mulþumesc. Sunt foarte bucuros cã mã aflu aici.
Sunt foarte bucuros cã pot vedea aceastã minunatã universitate.
� E adevãrat cã sunteþi aici de puþin timp, dar aþi fãcut o

serie de vizite la Universitatea noastrã, prin urmare aº îndrãzni
sã vã întreb, pentru început, care sunt impresiile dv.?

- Vã rãspund în spaniolã.
- Vã rog!
Am o impresie foarte bunã. Este o universitate care priveºte spre

viitor, foloseºte mijloacele moderne în predare ºi în transmiterea
cunoºtinþelor, dovadã este aceastã televiziune care emite în toatã þara
ºi chiar prin satelit; o altã dovadã este propria paginã Web, foarte
bine pusã la punct. Din Spania, m-am documentat despre
Universitatea Spiru Haret, despre cursurile pe care le organizeazã ºi
consider cã este o universitate solidã, cu sedii în întreaga þarã, cu
multe domenii care se intersecteazã cu cele ale universitãþii noastre,
ºi, deci, avem multe posibilitãþi de colaborare.

� Dacã am înþeles bine, întâlnirea a fost fructuoasã, încã de la
început, având în vedere cã aþi semnat un contract de colaborare cu
universitatea noastrã. În document sunt stipulate  proiecte ce privesc
atât prezentul, cât ºi viitorul colaborãrii dintre cele douã universitãþi.

Despre ce este vorba?

� Am semnat o convenþie de colaborare care va fi întregitã de
alte convenþii specifice. Am vorbit deja de o posibilã colaborare
în domeniul matematicii � informaticii ºi în domeniul limbilor
strãine. Este vorba de schimburi de studenþi în cadrul programului
Socrate � Erasmus al Uniunii Europene, de profesori invitaþi, care
sã meargã în Spania ºi profesori din Spania, care sã vinã în
România, de stabilirea unor programe de cercetare pe baza
proiectului cadru al Uniunii  Europene, Uniune în care România
va intra la 1 ianuarie 2007, ºi consider cã este o ocazie foarte
bunã de a obþine o finanþare generoasã pentru realizarea
programelor comune de cercetare.

bunã pentru ca fiii cetãþenilor români sã înveþe acolo, sau sã
poatã veni aici ºi chiar sã se poatã pregãti prin forma de
învãþãmânt la distanþã din cadrul Universitãþii.

� Iatã o serie de discipline foarte interesante, care sunt
�la curent�, ca sã zicem aºa, cu ceea ce se întâmplã în prezent,
deoarece foarte mulþi români lucreazã în Spania, copiii lor
având acum ocazia sã-ºi continue studiile.

Dv. aveþi o universitate foarte tânãrã, dar dinamicã. Înainte
de acest interviu, am înþeles din discuþia cu dv. cã sunteþi
posesorii primei pagini de Internet din învãþãmântul
universitar spaniol în lume. Sunteþi o universitate unde putem
întâlni proiecte ºi mijloace de comunicare în domeniul unor
ºtiinþe la mare cãutare în viitor � informatica, matematica �
aºadar, acele discipline care dirijeazã, la urma urmelor,
circuitul informaþiei în lume. În acest context�

� ªi jurnalismul !
� Desigur, ºi jurnalismul.
Toate aceste elemente sunt interconectate.
Domnule rector, nu fac decât sã exprim ºi pãrerea

telespectatorilor, mulþumindu-vã pentru cuvintele dv. Vã invit
sã adresaþi câteva cuvinte profesorilor ºi studenþilor noºtri,
de aici ºi din Spania.

� Sã încurajãm realizarea acestei convenþii de colaborare,
pentru ca atât corpul profesoral, cât ºi studenþii sã poatã beneficia,
iar  aceasta sã conducã la întãrirea celor douã universitãþi. Este
benefic sã avem împreunã acces la  cunoaºtere ºi de aceea este
nevoie de colaborare. In acest spirit se înscrie convenþia noastrã.

Interviu realizat de Corneliu TOADER

Cred cã avem universitãþi asemãnãtoare. Universitatea noastrã
funcþioneazã de 15 ani, deºi în Castellón existã cursuri de mai
bine de 40 de ani, cursurile Universitãþii din Valencia. Eu însumi
am fost profesor al Universitãþii din Valencia. Tot acum 15 ani a
luat fiinþã ºi Universitatea Spiru Haret. Avem cursuri de predare
la distanþã prin reþeua Web, Internet, de aceea consider cã putem
stabili numeroase legãturi de colaborare. Pentru noi este deosebit
de importantã aceastã colaborare pentru cã în Castellón trãiesc
peste 50 de mii de români; este zona cu cel mai mare numãr de
cetãþeni români care lucreazã în industrie ºi este o ocazie foarte

Interviu acordat tvRM
de prof. univ. dr. Francisco Toledo Lobo,

rectorul Universitãþii Jaime I
din Castellón � Spania
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Aceastã casã este una dintre perlele ce aparþin
Fundaþiei România de Mâine. Este un palat al artei
ºi tradiþiilor româneºti, situat în centrul
Bucureºtiului, din aceastã toamnã proprietate a
Fundaþiei România de Mâine.

Un palat construit în 1897 de cãtre arhitectul N.
Michãiescu, prieten apropiat al genialului pictor
ªtefan Luchian. Deoarece, casa aparþinea veriºoarei
pictorului.

Pictura din interior, cea care dã marea valoare
de patrimoniu a casei, a fost gânditã de ªtefan
Luchian. El a ºi pictat câteva dintre marile piese
din interior, are semnãtura pusã pe o scafã deasupra
unei uºi de intrare într-o camerã, dar a supravegheat
direct executarea ansamblului pictorial la care au
colaborat cu el pictorii Artachino, Pascaly, Titus
Alexandrescu.

Casa are picturã muralã cu scene de inspiraþie
mitologicã, panouri cu scene de vânãtoare ºi
petrecere câmpeneascã pe tapet de mãtase, scafe
bogate în casete ºi frize. Executate în tehnica ulei pe
gled de ipsos cu pigmenþi, lianþi ºi materiale de cea
mai bunã calitate, picturile se impun prin
sensibilitatea cromaticã, luminozitate ºi o deosebitã
cãldurã specificã lui Luchian.

Palatul artei ºi tradiþiilor româneºti
Pentru cã spiritul tutelar al casei este pictorul

anemonelor sãlbatice, elev al lui Theodor Aman ºi
Gh. Tattarescu, cel care a studiat în muzeele din
München ºi Paris, Evul Mediu European al lui Dürer
ºi al secolului de aur olandez, dar ºi impesioniºtii
francezi Manet, Monet, Renoir, Degas.

El vine dintr-o tradiþie româneascã veche, bunicul
sãu dinspre tatã, boierul Andrei, fiind zugrav de
biserici.

Spunea un alt mare artist, Iosif Iser: ,,Luchian
este cel mai român dintre pictorii noºtri��.

Iar Luchian însuºi îºi definea astfel profesia: ,,Noi,
pictorii, privim cu ochii, dar lucrãm cu sufletul��.

V-am povestit toate acestea pentru a înþelege de
ce am numit bijuteria arhitectonicã de patrimoniu în
care am filmat marele spectacol �Moº Crãciun la
tvRM� -  ,,Palatul artei ºi tradiþiilor româneºti��.

ªi pentru a înþelege, de asemenea, cã Fundaþia
România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret
investesc în marile valori ale culturii ºi artei
româneºti pentru a lãsa generaþiilor de mâine aceste
însemne de nobleþe ale trecutului unui neam care a
ºtiut întotdeauna sã-ºi zideascã sufletul în artã
nemuritoare.
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Semnãtura S. LUCHIAN,
pusã pe frontispiciul de la intrarea în salonul principal,

atestã valoarea picturii murale cu florile specifice artei marelui pictor
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