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Lista proiectelor pentru care Universitatea Spiru Haret - Institutul Central de Cercetare Științifică  

a obţinut finanţare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în anul universitar 2018-2019 

 
Nr. 

crt. 

Cod 

proiect 

Titlu proiect/ 

Site 

Perioada de 

implementare 

Parteneri Obiectivul 

general al 

proiectului/ 
Scopul 

proiectului 

Rezultate relevante 

pentru educație și 

cercetare științifică 

Activitățile 

proiectului 

relevante pentru 
educație și cercetare 

științifică 

Obiective de cercetare Valoare totală 

proiect 

(lei) 

Valoare 

proiect/ 

cercetare USH 
(lei) 

Valoare  

cercetare 

USH 
(lei) 

1 POCU/ 
18/4/1/ 
101760 

Munca, 
Asumare, 
Legalitate 
pentru  
Integrare și 
Nediscriminare 
(MALIN) / 
malin.municipiul
codlea.ro 
 

29.08.2017-
28.08.2020 

Beneficiar= 
Municipiul 
Codlea 
Partener = 
USH-ICSS 
Partener = 
ADDJBv 
Partener = 
Redis Consult 
SRL 
Parteneri= 
Liceul Codlea 
Partener = 
Liceul 
Teoretic Ioan 
Pascu Codlea 
Partener = 
Asociaţia 
Îngrijire 
acasaă  

Desfășurarea de 
activitati 
educationale 
inovative, socio- 
medicale, precum 
și activități de 
organizare 
comunitară și 
consultanță 
juridică, care vor 
conduce la 
reducerea 
numarului de 
persoane de 
minoritate rromă 
aflate în risc de 
sărăcie și 
excluziune 
socială.  

175 workshopuri privind: 
autocunoaștere și dezvol-tare 
personală, comunicare și 
abilități sociale; 1 Bază de 
date cu locuri de muncă 
disponibile sub forma unui 
portal virtual; 1 studiu de 
cercetare privind consilierea 
comunității marginalizate; 
1 studiu de cercetare privind 
formarea comunității 
marginalizate; 1 studiu de 
cercetare privind profilele 
psihologice pentru ocuparea 
comunității marginalizate; 2 
evenimente-festivaluri 
interculturale anuale cu mesaj 
antidiscriminare; 1 studiu 
privind ocuparea comunității 
marginalizate. Suporturi de 
curs şi dezvoltare studii de caz 
pentru programele de formare 
profesională continuă a 
adulţilor de calificare/ 
recalificare care fac obiectul 
proiectului. 

A.5 Susținerea 
antreprenoriatului în 
cadrul comunității 
marginalizate, 
inclusiv a ocupării pe 
cont-propriu 
A.9. Intervenții în 
domeniul combaterii 
discriminării și 
promovării 
multiculturalismului 

Elaborare: Studiu 
privind profilele 
psihologice pentru 
ocuparea comunitatii 
marginalizate; 
Studiu privind 
consilierea comunitatii 
marginalizate; 
Studiu privind formarea 
comunitatii 
marginalizate; 
Studiu privind ocuparea 
comunitatii 
marginalizate 
Publicare lucrări de 
specialitate și 
participare la 
manifestări științifice 

18.067.221,84 
 

6.403.453,81 1.204.606,29 

 
2. 

 
POCU/ 

82/3/7/ 
104254 

 
“PROmotorii 
FIrmei Tale 
(PROFIT) – 
pentru regiunea 
Centru” 

 
 

16.01.2018-
16.12.2020 

 
Partener= 
USH-ICSS 
Beneficiar=  
Agenția de 
Dezvoltare 

 
Dezvoltarea 
competențelor 
antreprenoriale 
Promovarea 
culturii 

 
Promovarea conceptului de 
antreprenoriat de tip 
START UP prin 
diseminarea rezultatelor și a 
indicatorilor atinși în 

 
A6. Susţinerea 
antreprenoriatului în 
regiunea de 
implementare a 
proiectului 

 
Elaborare Studiu 
privind dezvoltarea 
antreprenoriala a 
zonelor defavorizate 
din Romania, centrat 

 
 

8.722.301,38 

 
 

1.474.617,56 
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Nr. 

crt. 

Cod 

proiect 

Titlu proiect/ 

Site 

Perioada de 

implementare 

Parteneri Obiectivul 

general al 

proiectului/ 

Scopul 

proiectului 

Rezultate relevante 

pentru educație și 

cercetare științifică 

Activitățile 

proiectului 

relevante pentru 

educație și cercetare 

științifică 

Obiective de cercetare Valoare totală 

proiect 
(lei) 

Valoare 

proiect/ 

cercetare USH 
(lei) 

Valoare  

cercetare 

USH 
(lei) 

Durabilă a 
Județului BV 

antreprenoriale și 
optimizarea 
abilităților de a 
identifica în mod 
realist și de a 
aplica în practică 
idei de afaceri 
generând efecte 
pozitive pe termen 
lung 

proiect 
Realizarea unui studiu de 
analiză în domeniul 
antreprenorial, bune practici 
şi măsuri de susţinere, de  
analiză a mediului 
antreprenorial şi de 
dezvoltare a 
antreprenoriatului în 
regiunea Centru. 

 pe regiunea de 
dezvoltare centru 
Elaborare studiu 
privind bunele practici 
in domeniul 
antreprenorial, cu bază 
de date/ cunostinte  

on-line  
Publicare lucrări în 
domeniu și participare 
la manifestări științifice 
 

3. POCU/ 
90/ 6/19/ 
106201 

Universitatea și 
piața muncii – 
parteneriat 
pentru succes! 

04.06.2018-
03.06.2020 

Beneficiar  
USH - 
Facultatea de 
Științe 
Juridice și 
Științe 
Economice, 
Constanța  

 
Partener   

Asociaţia Sigma 
Development 
Center 
Constanţa 

Fundamentarea 
organizatorica, 
inițierea și 
dezvoltarea 
durabilă a relației 
universitate – 
piața muncii în 
vederea 
colaborării pe 
termen lung 
pentru sincroni-
zarea 
competențelor 
absolvenților de 
studii superioare 
cu așteptările și 
nevoile pieței 
muncii.  

4 ateliere de grup 
organizate pentru fiecare 
grupa de participanti la 
activitatile de consiliere si 
orientare profesionala 
1 Raport evaluare finală 
activitate de consiliere și 
orientare profesională 
(statistici privind 
participarea si rezultatele 
activitatii, analiza 
chestionarelor de feed-back 
completate de participanți) 
Reformularea misiunii și 
obiectivelor strategice ale 
instituției în acord cu 
orientarea spre piața muncii 
1 Raport de evaluare inițială 
a gradului de orientare al 
instituției către piața muncii 
Crearea structurii 
organizatorice la nivelul 
facultății pentru 
coordonarea colaborării 
universitate – piața muncii 
Încheierea a minimum 10 
acorduri de parteneriat / 
colaborare universitate – 
piața muncii 
6 workshopuri studenți – 
reprezentanții pieței muncii  
6 workshopuri cadre 
didactice – reprezentanții 

A6. Implementarea 
unui sistem inovativ 
de informare și 
colaborare între 
universitate și piața 
muncii pentru 
dezvoltarea 
relevanței practice a 
pregătirii universitare 
A7. Organizarea și 
derularea 
programelor de 
învățare la locul de 
muncă 
 

- Rolul activităţii de 
consiliere şi orientare 
în carieră a studenţilor 
din învăţământul 
universitar în opţiunile 
ulterioare ale acestora 
privind alegerea unui 
loc de muncă 
- Metode eficiente 
pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţii  
de consiliere şi 
orientare în carieră 
- Rolul atelierului de 
grup în eficientizarea 
activităţii de consiliere 
şi orientare în carieră 
- Realizarea unor 
chestionare eficiente şi 
cuprinzătoare privind 
consilierea şi 
orientarea în carieră a 
viitorilor absolvenţi de 
studii superioare 
- Studiu comparat, 
obiective şi misiuni 
ale Universităţii Spiru 
Haret cu cerinţele 
pieţei muncii 
- Studiu comparat, 
discipline de studii şi 
necesităţile pieţei 
muncii 

2.215.765,43 202.760,58 65.000,00 
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Nr. 

crt. 

Cod 

proiect 

Titlu proiect/ 

Site 

Perioada de 

implementare 

Parteneri Obiectivul 

general al 

proiectului/ 

Scopul 

proiectului 

Rezultate relevante 

pentru educație și 

cercetare științifică 

Activitățile 

proiectului 

relevante pentru 

educație și cercetare 

științifică 

Obiective de cercetare Valoare totală 

proiect 
(lei) 

Valoare 

proiect/ 

cercetare USH 
(lei) 

Valoare  

cercetare 

USH 
(lei) 

pieței muncii  
12 cursuri practice 
organizate pentru studenti 
de catre cadrele didactice 
împreună cu reprezentanții 
pieței muncii  
2 contracte de cercetare 
(domeniul 
economic/juridic) încheiate 
între universitate și 
reprezentanti ai pietei 
muncii 
2 propuneri de tematici de 
formare (domeniul 
economic/juridic) pentru 
angajați sau potențial 
angajați, conform 
solicitărilor impuse de 
angajator 
2 propuneri de tipuri de 
activități (domeniul 
economic/juridic) ce pot fi 
derulate în sistem 
teleworking, conform 
solicitărilor impuse de 
angajator 
1 Raport evaluare finală a 
gradului de orientare al 
instituției către piața muncii 
și a sistemului de colaborare 
creat (comparativ cu 
evaluarea inițială) 

- Analiză la nivel de 
departament-facultate 
privind gradul de 
orientare al instituţiei 
către piaţa muncii 
- Studiul practicii altor 
universităţi din 
România privind 
parteneriat 
universitate-piaţa 
muncii 
- Realizare unor 
suporturi de curs cu 
participarea 
reprezentanţilor 
angajatorilor pentru 
relaţia universitate-
angajator-piaţa muncii 
- Realizarea unor 
chestionare pentru 
angajatori pentru 
depistarea 
principalelor cerinţe 
ale acestora de la 
absolvenţi pentru a 
putea fi angajaţi în 
instituţia pe care o 
reprezintă 

4. POCU/ 
90/6/19/ 
106242 

Pregatiti pentru 
piata muncii 

04.06.2018-
03.06.2020 

Beneficiar  
USH - 
Facultatea de 
Științe 
Juridice și 
Științe 
Economice, 
Constanța  

 

Partener   
Asociatia ,, 
Regal - 
Centru Pentru 

Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale si 
abilităţilor de 
munca ale 
elevilor, în 
vederea integrarii 
cu succes pe piaţa 
muncii prin 
participarea 
acestora la 
activități de 
consiliere și 

1 Metodologie de lucru 
pentru derularea activitatii de 
consiliere si orientare 
profesionala; 
 1 Metodologie de derulare 
a activitatilor de practica a 
elevilor din grupul tinta; 
Încheierea a minimum 10 
acorduri de parteneriat 
universitate -licee 
tehnologice și colegii 
tehnice-piața 
muncii/angajatori 

A5. Derularea 
stagiilor de practica; 
A7. Crearea unui 
sistem de informare 
coordonata intre 
unitatile de 
invatamant si actori 
relevanti in 
integrarea pe piata 
muncii 
 

 2.133.809,03 162.430,80 53.000,00 
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Nr. 

crt. 

Cod 

proiect 

Titlu proiect/ 

Site 

Perioada de 

implementare 

Parteneri Obiectivul 

general al 

proiectului/ 

Scopul 

proiectului 

Rezultate relevante 

pentru educație și 

cercetare științifică 

Activitățile 

proiectului 

relevante pentru 

educație și cercetare 

științifică 

Obiective de cercetare Valoare totală 

proiect 
(lei) 

Valoare 

proiect/ 

cercetare USH 
(lei) 

Valoare  

cercetare 

USH 
(lei) 

Tineret " 
Constanta 

orientare 
profesională și la 
stagii de practică.  

constituite pentru derularea 
activitatilor de practica; 4 
intalniri/ evenimente in 
vederea incheierii de 
parteneriate intre unitatile 
de invatamant si actorii 
relevanti pe piața muncii; 
Minimum 10 acorduri de 
parteneriat universitate -
licee tehnologice și colegii 
tehnice-piața 
muncii/angajatori; 
1 Centru de informare si 
consultanta in cariera 
pentru elevii si absolventii 
invatamantului secundar 
4 ateliere echipate si dotate 
in vederea desfăşurarii 
stagiilor de practică din 
cadrul liceelor şi colegiilor 
tehnologice: 1 laborator 
alimentație și turism; 1 
laborator pentru estetica și 
igiena corpului omenesc, 1 
laborator gastronomie și 1 
atelier de construcții 

5. POCU/ 
90/6/19/ 
107375 

Pregatiti pentru 
viitor 

04.09.2018-
03.09.2019 

Beneficiar  
USH - 
Facultatea de 
Științe Juridice, 
Economice și 
Administrative 
Craiova  
 

Partener 

Asociaţia 
Engage in 
Education 

Cresterea 
competentelor 
profesionale si a 
gradului de 
ocupare pentru 
viitorii absolventi 
ai Facultatii de 
Științe Juridice, 
Economice și 
Administrative 
Craiova, din 
cadrul 
Universitatii 
Spiru Haret.  

1. 250 de studenti sprijiniti 
in tranzitia de la scoala la 
viata activa. vor beneficia 
de stagii de practica 
performante in sectoare 
economice de specializare 
inteligentă, de vizite de 
studiu, de intalniri cu 
potentiali angajatori si de 
activitati de consiliere si 
indrumare profesionala. 2 
intreprinderi simulate, 
infiintate si dezvoltate in 
cadrul proiectului  
2. Cel putin 180 de studenti 
vor dobandi o calificare 
relevanta pe piata muncii.  
3. Cel putin 110 studenti isi 
vor gasi un loc de munca 

2. Organizarea si 
desfasurarea stagiilor 
de practica 
3. Activitati de 
consiliere si orientare 
profesionala pentru 
studentii din grupul 
tinta 
4. Realizarea unei 
retele de colaborare 
in domeniul ocuparii 
si formarii 
profesionale 

 2.175.466,00 193.319,42 1.175.522,0
6 
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Nr. 

crt. 

Cod 

proiect 

Titlu proiect/ 

Site 

Perioada de 

implementare 

Parteneri Obiectivul 

general al 

proiectului/ 

Scopul 

proiectului 

Rezultate relevante 

pentru educație și 

cercetare științifică 

Activitățile 

proiectului 

relevante pentru 

educație și cercetare 

științifică 

Obiective de cercetare Valoare totală 

proiect 
(lei) 

Valoare 

proiect/ 

cercetare USH 
(lei) 

Valoare  

cercetare 

USH 
(lei) 

dupa finalizarea studiilor.  
4. O retea de colaborare in 
domeniul ocuparii si 
formarii profesionale care 
va cuprinde Universitatea 
Spiru Haret (Facultatea de 
Stiinte Juridice, Economice 
si Administrative Craiova) 
si potentialii angajatori din 
Regiunea S-V Oltenia. 
Periodic se vor organiza 
intalniri intre reprezentanti 
ai retelei si studentii din 
grupul tinta in vederea 
identificarii oportunitatilor 
de angajare 

       Total lei:  33.314.563,6

8 

8.436.582,17 2.498.128,3

5 

       Total Euro:  7.403.236,37 1.874.796,03 561.377,15 

 
 
Prorector responsabil cercetare,                Direcția IT 
Prof. univ. dr. Maria Andronie                       Mihaela Posmagiu 


