
 
 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
 
 

1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Universităţii Spiru Haret.  
 
La 19 ianuarie 1991, din iniţiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, ia fiinţă, Fundaţia 
România de Mâine – instituţie nonprofit de cultură, ştiinţă şi învăţământ, autonomă, fără 
scopuri politice sau patrimoniale.  

În cadrul Universităţii Spiru Haret din structura Fundaţiei România de Mâine – sub 
auspiciile căreia funcţionează– sunt în prezent (2011-2012), 25 de facultăţi, cu 53 de programe 
universitare de licenţă, 75 de programe de studii universitare de Masterat, Ciclul II Bologna- care 
funcţionează în conformitate cu prevederile legale.  

La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de 
Evaluare Academică şi Acreditare, singurul organism abilitat pentru evaluarea şi acreditarea 
instituţiilor de învăţământ superior, pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ, aflat sub 
control parlamentar (Anexa nr.1). 
 Legea nr.443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 
iulie 2002, consfinţeşte faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este “institu ţie de 
învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului 
naţional de învăţământ.” 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile şi principiile procesului de învăţământ 
Bologna, astfel, în anul 2005, la Bologna, Preşedintele şi Rectorul Universităţii a semnat, Magna 
Charta Universitatum, angajându-se, în numele Universităţii, să respecte şi să promoveze 
autonomia academică, valorile şi drepturile universitare fundamentale, să răspundă eficient 
provocărilor generate de trecerea la societatea bazată pe cunoaştere, de procesul de globalizare.  

Universitatea Spiru Haret are relaţii de interdependenţă organică în plan academic, 
administrativ şi economico-financiar, cu celelalte structuri instituţionale şi unităţi din cadrul 
Fundaţiei România de Mâine: Televiziunea şi Radio România de Mâine – posturi naţionale cu 
caracter educaţional, ştiinţific, cultural, singurele cu acest profil din mass-media românească, 
Institutul de Sociologie şi Opinie Publică (ISOP), Institutul de Studii pentru Dezvoltarea 
Economico-Socială a României, Institutul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Academia 
de Cultură Naţionala Dimitrie Gusti, Editura Fundaţiei România de Mâine, revista Opinia 
naţională – săptămânal de opinie, informaţie şi idei de larg interes naţional, Complexul 
tipografic computerizat, Cluburile studenţeşti, Căminele studenţeşti, Complexul sportiv 
multifuncţional, Centrul de proiectare şi Antrepriza de construcţii.  

 
2. Misiunea Universităţii Spiru Haret  constă în formarea de specialişti cu nivel superior de 
pregătire, asigurând acestora calificări profesionale care să le ofere şanse reale în competiţia de 
pe piaţa liberă a forţei de muncă şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, valorificarea 
multilaterală a procesului de creaţie ştiinţifică, artistică, sportivă etc.  

 
3. Structura Universităţii Spiru Haret 
 
Anticipând evoluţia învăţământului în sfera educaţională, determinată de cerinţele unei pieţe tot 



mai globalizate, de dorinţa de pregătire la nivel superior a unor categorii sociale largi, de cele 
mai diferite vârste, din perspectiva educaţiei permanente, de costurile moderate ale şcolarizării, 
Universitatea Spiru Haret s-a pregătit pentru a oferi servicii educaţionale de calitate, construindu-
şi o infrastructura performantă, competitivă: reţea proprie de 10.000 de calculatoare de ultimă 
generaţie, racordate la Internet, televiziunea şi radio-ul proprii Fundaţiei România de Mâine, 
editura şi un complex tipografic ultramodern proprii, platforma proprie de e-learning de tip 
Blackboard. Evaluarea computerizată s-a dovedit a fi un succes, eliminând aprecierile subiective, 
tentativele de corupţie şi de fraudă. Obiectivitatea, transparenţa deplină, cunoaşterea instantanee 
a rezultatelor, durata redusă sunt caracteristici ale procesului de evaluare desfăşurat 
computerizat.  

 
4. Asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi cercetare ştiin ţifică 
 
Un moment semnificativ în demersul continuu şi constructiv de creştere a calităţii învăţământului 
l-a constituit trecerea la structurarea studiilor universitare pe trei cicluri, în conformitate cu 
cerinţele Procesului Bologna: licenţă, masterat, doctorat (L–M–D), cu o durată a studiilor de 3, 2 
şi, respectiv 3 ani şi un număr de 60 de credite de studiu transferabile pe un an de studiu.  
 Această restructurare majoră la nivelul Universităţii Spiru Haret, vizează, în principal: 
racordarea învăţământului universitar românesc la spaţiul european al învăţământului superior şi 
al cercetării ştiinţifice; corelarea mai bună a domeniilor şi programelor de studii universitare cu 
nomenclatorul ocupaţiilor, care trebuie reactualizat periodic; extinderea şi perfecţionarea 
sistemului de credite de studiu transferabile; colaborarea în emiterea şi recunoaşterea diplomelor 
de studii universitare; promovarea mobilităţii studenţilor, a cadrelor didactice şi cercetătorilor; 
promovarea valorilor europene autentice.  
 
5. Activitatea de cercetare ştiin ţifică – obiectiv strategic al Universităţii Spiru Haret 
 
Strategia de cercetare-dezvoltare are ca obiectiv definitoriu situarea Universităţii Spiru Haret 
între cele mai prestigioase universităţi din Europa, prin modernitatea procesului de învăţământ, 
prin creşterea ritmului creaţiei, al inovării şi implementarea rezultatelor acestor procese. Între 
obiectivele specifice urmărite de Universitatea Spiru Haret în domeniul cercetării menţionăm: 
promovarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică, transmiterea şi utilizarea cunoştinţelor; stimularea 
competiţiei pentru atragerea de resurse financiare; încurajarea pluralităţii; orientarea spre 
identificarea şi utilizarea de resurse şi oportunităţi diverse; desfăşurarea activităţii de cercetare, 
pe bază de programe strategice, la nivelul institutelor, facultăţilor, centrelor de cercetare; 
valorificarea plenară şi complexă a rezultatelor cercetării.  
 
6. Infrastructura performant ă – suport solid pentru activitatea complexă a Universităţii 
 
Amplificarea, dezvoltarea şi consolidarea bazei materiale proprii au constituit preocupări majore 
ale conducerii Fundaţiei România de Mâine şi ale Universităţii Spiru Haret. În ultimii 4 ani s-au 
făcut investiţii deosebit de importante, care au îmbogăţit patrimoniul existent.  
 
7. Management instituţional performant 
 
Realizările remarcabile obţinute, într-un interval de timp scurt, n-ar fi fost posibile fără existenţa 
unui management de înaltă calitate. La nivelul Universităţii Spiru Haret s-a constituit, sub 
conducerea nemijlocită a preşedintelui şi a rectorului Universităţii, o echipă managerială, care a 
făcut posibilă realizarea obiectivelor stabilite.  
 



8. Cooperarea internă şi externă a Universităţii Spiru Haret  
 
Perioada 2004–2012 a fost marcată de extinderea, amplificarea şi diversificarea relaţiilor de 
cooperare, în plan intern şi internaţional, dintre Universitatea Spiru Haret şi Fundaţia România 
de Mâine şi universităţi, fundaţii, asociaţii, alte instituţii. 
După conferirea titlului de Doctor Honoris Causa Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea de 
către Universitatea Spiru Haret, preşedintele şi rectorul acesteia a fost invitat de Suveranul Pontif 
la Castel Gandolfo, în septembrie 2004. Totodată, în luna iunie 2007, preşedintele şi rectorul 
Universităţii Spiru Haret a fost primit, la Roma, de preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano şi de 
Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea.   
 Membră a Alianţei Universitare pentru Democraţie încă din 1993, care grupează peste 150 de 
universităţi din SUA şi ţări ale Europei Centrale şi de Est, Universitatea Spiru Haret a fost 
prezentă la reuniunile desfăşurate anual, având o participare activă, de substanţă.  
 Universitatea Spiru Haret a devenit membru al Magna Charta Observatory (2005), membru 
asociat al Asociaţiei Universitare Europene – EUA (2005), membru fondator al Forumului 
Balcanic de Comunicare (2005), membru al Agenţiei Universitare Francofone – AUF (2006) si 
al Confederaţiei Centrelor de Limbi Străine Universitare Europene – Cercles (2006).  
Universitatea Spiru Haret a încheiat acorduri de cooperare interuniversitară, care prevăd 
schimburi de cadre didactice, cercetători şi studenţi, susţinere de cursuri şi conferinţe, proiecte 
comune de cercetare, stagii de practică, schimburi de publicaţii, cu instituţii de învăţământ 
superior din: Spania, Italia, Belgia, Franţa, Austria, Marea Britanie, Republica Moldova 
Acţiunile, momentele, evenimentele menţionate demonstrează, cu pregnanţă, deschiderea amplă 
spre lume a Universităţii Spiru Haret şi a Fundaţiei România de Mâine, dorinţa de colaborare, pe 
multiple planuri, în spaţiul european şi internaţional al învăţământului şi cercetării.  


