RC2020_A14
Lista proiectelor pentru care Universitatea Spiru Haret - Asociația Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură
a obţinut finanţare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în anul universitar 2019-2020

Nr.
crt.

1

2

3

Cod
proiect

Titlu

Parteneri

Obiectivul general al
proiectului/ Scopul
proiectului

Activitățile
proiectului
Rezultate relevante pentru
relevante
educație și cercetare științifică pentru educație
și cercetare
științifică

POCU/ ProForm USH-SNSH = Dezvoltarea
52 sesiuni de informare,
73/6/6/ PROfesionalizarea
Lider
competențelor
conștientizare, sensibilizare și
108182 cadrelor didactice
Inspectoratul profesionale și
motivare pt atragerea și menținerea
prin FORMare
Scolar Județean transversale ale
RU calificate în școli defavorizate,
continuă
Botosani– P1 personalului didactic și prin participare la programe de
http://www.spiruha Inspectoratul managerilor școlari la formare și dezvoltare profesională
ret.ro/proiecte/prof Școlar Județean nivelul județelor
continuă;52 sesiuni de mentorat
orm
Giurgiu – P2 implicate în proiect;
didactic și coching cognitivcreșterea motivației și a comportamental desfășurate; 52
POCU/ QualFormUSH-SNSH =
stabilității pe post a
seminarii de schimb de bune
73/6/6/ Asigurarea
Lider
acestora, în vederea
practici; Ghid de BP educaționale/
107134 CALității educației Inspectoratul
asigurării îmbunătățirii manageriale pt. asigurare educație
prin FORMare
Școlar Județean
calității educației, a
incluzivă de calitate în școli
profesională
Dolj – P1
accesului echitabil la defavorizate; Studiu impact BP
continuă
Inspectoratul
educație, a prevenirii și educaționale/ manageriale asupra
http://www.spiruha Şcolar Judeţean
reducerii fenomenului calității educației incluzive în școli
ret.ro/proiecte/qual
Gorj – P2
de părăsire timpurie
defavorizate; Ghid BP în
form
a scolii.
dezvoltare profesională pt.
asigurare educație incluzivă de
POCU/ DidactForm USH-SNSH =
calitate în școli defavorizate;
73/6/6/ Cadre
Lider
Studiu impact BP în dezvoltare
106758 DIDACTiceFORm Inspectoratul
profesională pt. asigurare calitate
ate pentru educatie Şcolar Judeţean
educație incluzivă în școli
incluziva de
Brăila – P1
defavorizate; Ghid BP
calitate
Inspectoratul
management educational/
http://www.spiruha Scolar Județean
antreprenorial pt. dezvoltare
ret.ro/proiecte/dida
Vaslui – P2
parteneriat școală–familie –
ctform

A2. Dezvoltare
competențe de
instruire și/ sau
transversale prin
programe de
formare și
dezvoltare
profesională
continuă.

Obiective
cercetare

Elaborare
studii de
cercetare
privind
dezvoltarea
profesionala
a personalului
din
invatamantul
preuniversitar
care activeaza
A3. Schimb de in zone
defavorizate,
experiență și
centrat pe
rețele de sprijin
judetele
profesional.
implicate in
proiect
Publicare
lucrări și
participare la
maniferstări
științifice

Valoare
Valoare
Valoare totală
proiect USH- cercetare
proiect
SNSH
USH-SNSH
(lei)
(lei)
(lei)

6.650.258,43

4.524.401,03

452.440,10

6.573.246,33

4,475,861.42

447.586,14

6.651.340,23

4.500.970,79

450.097,07

4

POCU/ EduForm USH-SNSH =
73/6/6/ EDUcatie incluziva
Lider
106757 de calitate prin
FORMare
Inspectoratul
profesionala
Școlar Județean
continua
Mehedinţi – P1
http://www.spiruha
ret.ro/proiecte/eduf Inspectoratul
orm
Scolar Judetean
Caraș-Severin –
P2

comunitate în vederea asigurării
educației incluzive de calitate în
școli defavorizate; Studiu impact
BP management
educational/antreprenorial în
dezvoltare parteneriat școală –
familie–comunitate, pt. asigurare
calitate educație incluzivă în școli
defavorizate; Studiu BP asigurare
sustenabilitate intervenții de
îmbunătățire calitate educație
incluzivă și management
institutional din școli defavorizate;
52 seminarii schimb BP; Ghid
administrator de utilizare a
platformei educationale online
pentru sprijin profesional; Ghid
cursant de utilizare a platformei
educationale online pentru sprijin
profesional;
Bază de date online cu resurse
educaționale pentru susținerea
educației incluzive de calitate;
Bază de date online cu resurse
pentru dezvoltarea unui
management instituțional
antreprenorial de calitate în școli
defavorizate; Bază de date online
cu bune practici pentru educație
incluzivă de calitate; 1 Bază de
date online cu bune practici pentru
dezvoltarea capacității
instituționale a școlilor
defavorizate; 52 workshopuri
pentru dezvoltare profesională; 52
sesiuni de aplicare a mecanismelor/
instrumentelor dezvoltate/
elaborate/ actualizate/ îmbunătățite
in cadrul proiectului.

6.666.783,63

4,540,634.63

454.063,46

5

POCU/ Antreprenori
USH-SNSH =
82/3/7/ SMART - Tineri
Lider
104098 Responsabili,
Ambitiosi,
Motivati, de
Succes
http://www.spiruha
ret.ro/proiecte/antre
prenori_smart

Susținerea
antreprenoriatului
și a ocuparii pe cont
propriu prin furnizarea
de programe de
formare profesionalăîn
vederea inființării de
intreprinderi cu profil
non-agricol în mediul
urban și crearea de noi
locuri de muncă, cu
efecte pozitive pe
termen lung în privința
dezvoltării mediului
antreprenorial din
regiunea SudMuntenia.

6

POCA/2 iNFOLex
19/2/3/1
26354

Facilitarea accesului
cetăţenilor din
regiunile Sud
Muntenia, Sud Est, Sud
Vest şi Centru, la un
sistem judiciar
transparent, integru şi
de calitate, prin
intermediul unei
campanii de informare,
educaţie juridică şi
conştientizare a
cetăţenilor în privinţa
drepturilor prevăzute în
cadrul noilor coduri,
într-o perioadă de 24
luni. Acesta se
realizează prin
intemediul obiectivelor
specifice prezentate
mai jos. Atât obiectivul
general, cât şi
obiectivele specifice

USH-SNSH =
Lider
Fără partener

Organizare evenimente de
sustinere si promovare
intreprinderi - 4 evenimente
(workshop);
Campanie de informare a
publicului cu privire la programul
de formare antreprenorială;
Efectuarea unei analize și
elaborarea unui studiu privind
impactul programelor de sprijinire
a antreprenoriatului asupra
mediului de afaceri în regiunea de
implementare

7. organizarea de Efectuarea
12.442.457,40 12.442.457,40 1.244.245,74
evenimente de unei analize și
promovare și
elaborarea unui
efectuarea unei studiu privind
analize și
impactul
elaborarea unui programelor de
studiu privind
sprijinire a
impactul
antreprenoriatu
programelor de lui asupra
sprijinire a
mediului de
antreprenoriatulu afaceri în
iaupra mediului regiunea de
de afaceri în
implementare
regiunea de
implementare
1. Dezvoltarea
campaniei online
de informare,
educație juridică
și conștientizare
2. Dezvoltarea
campaniei media
de informare,
educație juridică
și conștientizare
3. Dezvoltarea
campaniei
teritoriale de
informare,
educație juridică
și conștientizare

2.478.251,00

2.478.251,00

sunt în conformitate cu
prevederile şi respectiv
Obiectivul Specific al
Ghidului Solicitantului
2.3: Asigurarea unei
transparențe și
integrități sporite la
nivelul sistemului
judiciar în vederea
îmbunătățirii accesului
și a calității serviciilor
furnizate la nivelul
acestuia, vizând
atingerea obiectivelor
POCA în materie.

Total lei: 41.462.337,02 32.962.576,27 3.048.432,51
Total euro: 9.213.852,67

7.325.016,94

Prorector responsabil cercetare,

Direcția IT,

Prof. univ. dr. Maria Andronie

Mihaela Posmagiu

677.429,44

