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Misiunea Universităţii “Spiru Haret” - instituţie de învăţământ superior particular - rezultă 

explicit atât din Statutul Fundaţiei “România de Mâine”, cât şi din Carta Universităţii “Spiru 

Haret”. 

Constituită în conformitate cu prevederile art. 7 din Statutul Fundaţiei “România de Mâine” 

– instituţie social-umanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ, fără scopuri politice sau patrimoniale 

(nonprofit), Universitatea “Spiru Haret” funcţionează în cadrul şi sub auspiciile acesteia, având 

drept menire să contribuie la “dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii”. 

Potrivit prevederilor cuprinse în Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completearea 

Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată în Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii 

“Spiru Haret” este “instituţie de învăţământ liberă, deschisă, autonomă atât din punct de vedere 

academic, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de 

Constituţie”, “persoană juridică de drept privat şi de utilitatea publică, parte a sistemului naţional de 

învăţământ”, care îşi afirmă autonomia deplină, acţionează, ca semnatară a Magnei Carta 

Universitatum, pentru transpunerea, în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării 

ştiinţifice, a valorilor, normelor şi reglementărilor promovate în cadrul Procesului de la Bologna. 

 

Promovarea imaginii Universităţii “Spiru Haret” în mediul academic, economic, social, 

intern şi extern: 

• diversificarea modalităţilor de promovare a imaginii Universităţii; 

• prezenţa mai activă a cadrelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

• atragerea absolvenţilor şi studenţilor în acţiunea de promovarea a imaginii Universităţii; 

• crearea unui sistem de comunicare interinstituţională, capabil să asigure un contact 

permanent cu mediul economic şi social; 

• păstrarea unor relaţii strânse cu instituţiile mass-media; 



• participarea la manifestări interne şi internaţionale ştiinţifice, educaţionale, cultural-

artistice, sportive, etc. 

 

Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale: 

• extinderea contactelor în mediul academic extern şi încheierea de parteneriate, convenţii 

şi contracte de colaborare pe diverse planuri; 

• identificarea şi participarea la proiecte programe susţinute financiar de organisme 

internaţionale publice şi private; 

• sprijinirea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor; 

• participarea la evenimente şi manifestări externe de mare revelanţă.  

 

 
 


