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PIC Code : 986311521
Nr. înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori:1004
http://rpc.ancs.ro/index.php
Acronim: U-SPIRU HA
Tipul Organizaţiei : organizaţie non- profit
Clasa/standard: personalitate juridică de mari dimensiuni
Domeniul: educaţie & cercetare
Sediul central:
Str. Ion Ghica nr.13
sector 3, Bucureşti
cod 030045 România
Universitatea Spiru Haret (USH) (www.spiruharet.ro) este o universitate particulară, înfiinţată în
1991, ca instituţie non-profit autonomă, acreditată prin Legea 443/2002, şi având o experienţă de
peste 25 de ani în domeniul predării şi cercetării. Stuctura Universităţii Spiru Haret include 15 de
facultăţi cu 101 de programe de studiu pentru Licenţă conform HG nr. 580/2014, 18 domenii de
studii de master şi 49 de programe de Master acreditate conform HG nr.595/2015 şi HG 778/2015.
Universitatea Spiru Haret (USH) este o instituţie de învăţământ superior care îşi propune să genereze
şi să transfere cunoştinţe către societate:
a)
printr-o educaţie de bază şi continuă, atât la nivel de programe de Licenţă cât şi la nivel de
Masterat, care să asigure dezvoltare personală şi o mai bună adaptare profesională a beneficiarilor
pentru a satisfice nevoile mediului social şi economic.
b)
printr-o cercetare academică, dar şi prin dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, ca rezultat
al muncii creative sau individuale în domeniul ştiinţei, artelor, literelor şi al perfomanţelor sportive.
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Serviciile educaţionale
ionale sunt furnizate de un număr
num de 449 cadre didactice permanente şi 64 asociate1.
Universitatea Spiru Haret deţine
ţine 112.702 mp clădiri pentru activităţi
ăţi educaţionale
educaţ
şi de cercetare
situate în Bucureşti şii în alte şase oraşe
ora importante din ţară. Condiţiile
ţiile adecvate de predare sunt
asigurate de: săli de clasăă moderne, dotate cu sisteme de artă
art audiovizuală,
ă, Laboratoare IT, dotate cu
peste 5000 de calculatoare, editură modernă şii acces la biblioteci, atât la faţa locului, cât şi virtuale.
Activele totale ale USH, în anul 2015
201 au fost de 646.350.896 RON (144.597.515,
144.597.515,88 EUR) la rata de
schimb 1 EUR = 4, 4735RON),
), aşa
aş cum s-aa afirmat în raportul financiar anual.
Calitatea educaţiei şi cercetării
ării este asigurată
asigurat şii prin alte servicii precum: acces la un canal de
televiziune modern, TVH, http://tv-h.ro/
http://tv
, cu caracter educativ, o staţie
ţie modernă
modern radio pentru
studenţi, Radio Seven, http://www.7radio.ro/index.php, un ziar săptămânal
mânal intitulat Opinia Naţională
http://opinianationala.ro/.
În conformitate cu tendinţele
ţele internaţionale
interna
din domeniul educaţiei,
iei, USH a fost prima universitate
românească ce a investit în sisteme de e-learning,
e learning, devenind cel mai important client est-european
est
al
programului Blackboard Inc SUA, şi utilizând, începând cuu anul 2006, sistemul Blackboard de ee
learning destinat susţinerii
inerii procesului de predare-învăţare.
predare
În ultimii 255 de ani de activitate,
conducerea USH a fost în mod constant preocupată
preocupat să investeascăă în resurse umane şi materiale.
Situaţia veniturilor / cheltuielilor efectuate
efectuate de USH în ultimii 3 ani se reflectă în tabelul de mai jos.
De asemenea, rata anuală de investiţii
investi a fost de peste 25%.
Tendinţaa cifrelor financiare este următoarea
urm
(vezi Tabel nr.1)
Tabel nr.1

Universitatea Spiru Haret
2013

2014

2015

(în cifre)
Total venituri

Total cheltuieli
Activele totale ale
USH

112.698.225 RON

68.517.358 RON

113.335.661 RON

109.962.467 RON

81.269.994 RON

149.698.102 RON

706.281.781 RON

683.190.299 RON

646.350.896 RON

Universitatea Spiru Haret (USH) efectuează
efectueaz
cercetare în cinci domenii mari
http://cercetare.spiruharet.ro: ştiinte
tiinte sociale, economice, umaniste, artă
artă & arhitectură, ştiinţă.
Raportul ştiinţific
fic pentru anul 2015(în
201
limba română şi engleză) este disponibil şi poate fi accesat la:
http://cercetare.spiruharet.ro/index.php
http://cercetare.spiruharet.ro/index.php.
În octombrie 2013 USH a primit logo-ul
logo “Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare”
Cercetare

acordat de către
tre DG Research & Innovation, Comisia Europenă,
Europen logo ce constituie o recunoaştere a
capacităţii universităţii
ii noastre de a implementa principiile Cartei Europene a Cercetătorilor
Cercet
precum şi a prevederilor Codului
lui de Conduită
Conduit pentru Recrutarea Cercetătorilor
ătorilor.
După 2 ani de zile a fost efecuată
ată o autoevaluare a stadiului implementării
ării obiectivelor stabilite în
Strategia de Resurse Umane pentru Cercetători
Cercet
a USH, autoevaluare ce va fi urmată de evaluare
externă după 4 ani.
1

La data de 31.12.2015
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USH a fost implicată în mai multe proiecte de cercetare şi dezvoltare, finanţate de sistemele naţionale
de cercetare şi de programe ale UE cum ar fi: COST, FP7, TEMPUS , impelementează 5 proiecte
importante finanţate prin programe europene şi a implementat cu succes în anul 2015 16 proiecte
majore finanţate prin Fondul Social European şi Guvernul României. USH consideră că incluziunea
socială este importantă şi face eforturi pentru a creşte adaptabilitatea tinerilor absolvenţi la condiţiile
de pe piaţa muncii. Proiectele actuale ale USH în calitate de solicitant, finanţate prin Fondul Social
European şi Guvernul român depăşesc suma de 20 de milioane de euro, iar numărul de beneficiari
este foarte semnificativ la nivel naţional. Se pot menţiona câteva dintre proiectele relevante, după
cum urmează:
• Proiectul 64176 - Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi (www.studentipracticieni.ro), cu
un buget de 17.509.541,14 RON (3.926.698,47 euro) a avut ca obiective principale: asigurarea
condiţiilor pentru transferul absolvenţilor de la şcoală la viaţa activă (o mai bună integrare pe piaţa
forţei de muncă), crearea de oportunităţi de stagii pentru studenţi în companii active, sporirea
capacităţii elevilor de a înţelege şi de a activa într-un mediu de lucru real. USH a implicat în proiect
studenţi de la 10 specializări, şi cadrele didactice de la toate facultăţile USH. Mai mult de 2000 de
studenţi au beneficiat de o perioadă de 3-4 săptămâni de stagiu în peste 500 de companii.
• Proiectul 63567 - Antreprenori în Turism (http://antreptur.uv.ro/), cu un buget de 3.031.480,68
RON (679.841,38 euro), a dezvoltat abilităţile antreprenoriale în rândul populaţiei de şomeri tineri.
Mediului natural din România oferă condiţii minunate pentru dezvoltarea afacerilor mici în domeniul
turismului, un mod ideal de încorporare a şomerilor.
• Proiectul 62249 - CALITATE europeană în învăţământul superior http://www.calitate-euinvatamant.ro/, cu un buget total de 17.878.149,77 RON (4.009.362,82 euro) vizează calitatea
programelor academice universitare şi postuniversitare, în scopul de a le face compatibile cu alte
programe academice similare din UE . Obiectivul principal este de a dezvolta şi de a implementa
strategii la nivel naţional şi mecanismele pentru a asigura managementul calităţii proceselor
educaţionale. Toate programele de studii ale USH şi ale partenerului său din proiect vor fi evaluate şi
îmbunătăţite pe baza unui set de standarde de asigurare a calităţii şi a criteriilor.
• Proiectul 64240 - ProFeminAntrep (www.profeminantrep.ro) este un proiect dedicat stimulării şi
sprijinirii iniţiativelor antreprenoriale ale femeilor, oferind oportunităţi egale pentru crearea şi
dezvoltarea afacerilor de succes. Bugetul proiectului este de 17.056.615 RON (3.825.125,03 euro),
grupul ţintă include 7200 de femei din toate cele opt regiuni naţionale şi 360 de iniţiative de afaceri
vor fi susţinute financiar şi asistate în probleme managerial pentru a li se asigura succesul. USH a
răspuns de implementarea şi de managementul proiectului, şi, de asemenea, a organizat sesiunea de
instruire în domeniul antreprenorial, iar, împreună cu partenerii de proiect, a asigurat o vizibilitate
adecvată a proiectului, precum şi diseminarea rezultatelor.
•

Proiectul 141179- Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei munciiAdapt2Jobs (http://adapt2jobs.ro/), cu un buget de 2.165.851,04 lei (484.530,42 EUR) are drept
obiectiv general creşterea calităţii ofertei educaţionale în învăţământul superior şi corelarea acesteia
cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii prin adaptarea si îmbunătăţirea programelor de
studii de licenţă, facilitarea accesului la învăţământul superior şi extinderea oportunităţilor de
învăţare adresate studenţilor cu ajutorul unui software personalizat sub forma unor pagini virtuale de
manual digitizat folosit in procesul de predare-învățare.

•

Proiectul 153067- Creşterea gradului de ocupare pentru zone foste industrializate prin implementarea de
măsuri active educaţionale şi de formare profesională (http://impreunapentrueducatie.ro/), cu o valoare
totală de 5.219.865,50 lei(1.167.755,14 EUR) are ca obiectiv general promovarea măsurilor active de
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incluziune pe piaţa muncii a persoanelor inactive şi îndeosebi a şomerilor de lungă durată şi
îmbunătăţire a competenţelor acestora pentru atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii a unui număr
mare de persoane îndeosebi din zonele rurale, scăderea şomajului în regiunile în care rata şomajului
depăşeşte cu 20% media existentă la nivel naţional prin facilitarea accesului la programe integrate şi
inovative pentru formare profesională (consiliere psihologică, informare, formare profesională,
consiliere vocaţională) adaptată nevoilor pieţei muncii.
*1EUR= 4.4735 RON- Cursul BNR comunicat in data de 30 iunie 2015

Universitatea Spiru Haret a implementat următoarele proiecte:

Nr.
crt.

1

Titlu

ID 38862 – Dezvoltarea oprtunitatilor
de cariera pentru personalul didactic
Rol: aplicant

2

ID 19015- Practica studentilor
economist in medii bancare simulate
Rol: aplicant

3

ID 3272 - Limba engleză in
administratia publica locala –
O punte spre UE
Rol: aplicant

4

5

Buget (EUR)
Rata de schimb
1 EUR= 4,
4591RON

848 125 RON
(echivalent
190.200,94 EUR)

939 135 RON
(echivalent
210.610,89 EUR)

Perioada de
implementare

2010 – 2012

2010 – 2012

293 527,10 RON
(echivalent
65.826,53 EUR)

2009 -2010

ID 64176 - Studenţi practicieni –
Studenti activi şi integraţi
Rol: aplicant

17 509 541,14 RON
(echivalent
3.926.698,44 EUR)

2010 - 2013

ID 54481 - Fii practic pregătit pentru
o carieră de succes
Rol: aplicant

7 191 632 RON
(echivalent
1.612.799 EUR)

2010-2013

Scop si Obiective

Obiectivul general al
proiectului îl constituie
dezvoltarea oportunităţilor de
carieră a cadrelor didactice din
învăţământul liceal, în special
prin îmbunătăţirea calităţii
programelor, oportunităţilor de
formare şi calificare.
Obiectivul general al
proiectului constă în realizarea
unei sucursale bancare
simulate în care urmează să-şi
desfăşoare practica atât
studenţi din universitatea Spiru
Haret, cât şi din alte
universităţi.
Obiectiv general: crearea unei
administraţii publice locale
mai eficiente, în beneficiul
socio-economic local, regional,
dar şi al societăţii româneşti în
general, dezvoltarea capacităţii
administrative la nivel local,
prin promovarea
îmbunătăţirilor structurale care
să sprijine managementul
strategic şi îmbunătăţirea
durabilă a capacităţii
administraţiei publice locale.
Obiectiv principal: Pentru a
asigura condiţiile pentru
transferul absolvenţilor de la
şcoală la viaţa activă (o mai
bună integrare pe piaţa forţei
de muncă), pentru a crea
oportunităţi de internship
studenţilor în companii active,
pentru a spori capacitatea
elevilor de a înţelege şi de a
lucra într-un mediu de lucru
real.
Obiectivul general al
proiectului este creşterea
relevanţei formării
profesionale şi socio-umane pe
care o primesc studenţii
economişti în cadrul sistemului
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Finantator

POSDRU
Fondul Social
European &
Guvernul României

POSDRU
Fondul Social
European &
Guvernul României

PODCA
Fondul Social
European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

ID 63567 – Antreprenori în turism
Rol: aplicant

3 031 480,68 RON
(echivalent
679.841,22 EUR

7

ID 58571 – Performanţă în carieră şi
în afaceri pentru femei
Rol: aplicant

3 861 369 RON
(echivalent
865.952,55 EUR)

8

ID 62249 – Calitate europeană în
învăţământul superior
Rol: aplicant

6

9

ID 64240 – Pro Femina Antreppromovarea egalităţii de şanse în
antreprenoriat
Rol: aplicant

10

ID 60720 - Dezvoltarea şi
implementarea unui sistem de
monitorizare, imbunatatire continua si
evaluare a calitatii in invatamantul
superior deschis si la distant pe baza
indicatorilor de performanta si a
standardelor international de calitate.
Rol: aplicant

11

ID 49297 – Fii manager pentru
afacerea ta!
Rol: aplicant

12

ID 81724 – GeoTurism Practic
Rol: aplicant

17 878 149,77 RON
(echivalent
4.009.362,65 EUR

2010-2013

2010-2013

2010-2013

17 056 615 RON
(echivalent
3.825.125,03 EUR)

2010-2013

16 611 870 RON
(echivalent
3.725.386,29 EUR)

2011-2013

6 996 377 RON
(echivalent
1.569.011,01 EUR)

2011-2013

1 965 946 RON
(echivalent
440.884,03 EUR)

2011-2013

de învăţământ superior
românesc, în concordanţă cu
dinamica economico-socială
actuală şi cu cerinţele
manifestate pe piaţa forţei de
muncă.
Obiectivul general al
proiectului îl constituie
formarea şi dezvoltarea
competenţelor manageriale şi
antreprenoriale ale resurselor
umane în vederea iniţierii şi
conducerii unei afaceri în
turism.
Obiectivul general al
proiectului-formarea
competenţelor manageriale şi
antreprenoriale pentru femei
în vederea dezvoltării carierei
sau pentru iniţierea unei afaceri
Obiectivul principal al
proiectului: dezvoltarea şi
implementarea unor strategii şi
instrumente de asigurare a
managementului calităţii
proceselor de educaţie şi
formare.
Obiectivul principal al
proiectului constă în
promovarea egalităţi de şanse
în domeniul antreprenoriatului,
pe piaţa muncii, prin
stimularea implicării femeilor,
în iniţierea şi dezvoltarea
propriei afaceri.
Obiectivul general al acestui
proiect îl constituie
îmbunătăţirea calităţii
învăţământului superior din
România prin formularea,
validarea şi instituirea unei
metodologii şi a unor proceduri
de monitorizare, îmbunătăţire
şi evaluare a învăţământului
deschis şi la distanţă (IDD) în
conformitate cu standardele
internaţionale specifice de
calitate.
Obiectivul general al
proiectului constă în crearea de
noi experienţe antreprenoriale
prin dezvoltarea competenţelor
şi abilităţilor necesare
asigurării adaptabilităţii
persoanelor din grupurile ţintă
(întreprinzători, persoane care
doresc să iniţieze o activitate
independent) la piaţa muncii şi
crearea unui echilibru
permanent între muncă şi
familie.
Obiectivul general al
proiectului este creşterea
ocupabilităţii şi a nivelului de
calificare a studenţilor şi
masteranzilor de la
specializarea geografie.
Obiectiv general- Dezvoltarea
resurselor umane din zona
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POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

13
ID 88741 - Prosperitate şi siguranţa
în mediul rural al judeţului Dolj
Rol: aplicant

14

ID 89015 Dezvoltarea resurselor
umane și a liberei inițiative în mediul
rural
Rol: aplicant

2 088 520 RON
(echivalent
468.372,54 EUR)

1 630 680,00 RON
(echivalent
365.697,11 EUR)

2012-2014

2012-2013

15

IS0703 –Reteaua europeana de
cercetare asupra scrierii effective
(ERN – LWE)
Rol: partener

2008 – 2012

16

IS0701 –Analize comparative ale
datelor din intreprinderi: dinamica
industriei, performantele firmelor,
consecintele asupra muncitorilor
Rol: partener

2008 – 2012

rurală a judeţului Dolj prin
creşterea competenţelor
antreprenoriale ale tinerilor din
această zonă, prin promovarea
unor măsuri active de
combatere a muncii
nelegalizate, a unui mod de
viaţă sănătos şi a integrării
active în societate, prin
cunoaşterea cadrului legal al
drepturilor, obligaţiilor şi
libertăţilor unui cetăţean
membru al unui stat UE.
Obiectiv general-Imbunătăţirea
calităţii resurselor umane în
zonele rurale din judeţul Dolj
în vederea facilitării accesului
la ocupare în activităţi
nonagricole şi de dezvoltare a
spiritului antreprenorial şi
competenţelor necesare pentru
desfăşurarea unor activităţi
independente. Pe termen lung
proiectul va generaurmătoarele
efecte pozitive: creşte numărul
persoanelor din mediul rural
care iniţiază o afacere va creşte
capacitatea de muncă şi
motivaţia de integrare pe
piaţa muncii prin promovarea
unui stil de viaţă sănătos, va
creşte numărul întreprinderilor
din mediul rural
Principalul obiectiv al Actiunii
este acela de a intelege mai
bine modul in care scrierea
este insusita si cum poate fi mai
bine eficientizat pentru absolut
oricare cetatean European, in
special pentru copii si adulti la
locul de munca.
Obiective principale:
Obiectivul principal al actiunii
il reprezinta intensificarea
colaborarii internationale in
vederea realizarii unui studiu
comparativ in diverse locuri din
tara, folosind date noi pentru a
studia sursele cresterii
economice, la nivel de firma, si
consecintele cresterii
economice pentru muncitori.

17

A36 –Imperii tributare comparate:
Roman, Otoman si Mughal din
perioada pre-industriala a antichitatii
pana la tranzitia catre modernitate
Rol: partener

2005 – 2009

Obiectivul principal al acţiunii
este de a produce o mai bună
înţelegere a imperiilor tributare
clasice şi a problemelor legate
de forme de putere şi autoritate
fragmentate, vag integrate şi
care se suprapun pe alocuri,
prin crearea unei reţele
europene destinata studiului
comparativ al Imperiilor
Roman, Otoman, Mughal şi al
imperiilor conexe

18

867- Bunăstarea peştilor în
acvacultura europeană.
Rol: partener

2006 – 2011

Principalul obiectiv al acestei
acţiuni COST este de a
îmbunătăţi cunoştinţele
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POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

POSDRU Fondul
Social European &
Guvernul României

Proiect COST

Proiect COST

Proiect COST

Proiect COST

referitoare la bunăstarea
peştilor şi să formuleze un set
de linii directoare care
încorporează o înţelegere
comună şi foarte solid
fundamentata stiintific a
conceptului de bunăstare in
crescătoriile de peşti şi de a
construi o serie de protocoale
de indicare a bunăstării
operaţionale care să fie
utilizate în industrie. Acţiunea
se va concentra în principal
asupra celor mai importante
cinci ferme piscicole din
Europa, şi anume de somon,
păstrăv curcubeu, biban de
mare, dorada şi crap.

19

A34 – Gen şi bunăstare: Interacţiuni
între Munca, Familie şi Politicile
publice
Rol: partener

2005 - 2009

2010-2014

20

Action ISO 0902 - Systemic Risks,
Financial Crises and Credit-the roots,
dynamics and consequences of the
Subprime Crisis

Principalul obiectiv al acestei
acţiuni este de a oferi
perspective noi in probleme
fundamentale privind
durabilitatea condiţiilor de
viaţă în UE şi în sistemele sale
de furnizare şi distribuţie a
resurselor necesare.
Obiectivul principal al
proiectului de cercetare constă
în: oferirea unei documentaţii
cuprinzătoare şi o analiză a
crizei subprimelor şi
consecinţele sale asupra
Europei.

Proiect COST

Proiect COST

Rol:partener

21

22

23

24

PN-II-RU-PD-2011-3-0203 Neoinstituționalizarea tradiției și
rearticularea pluralistă a dreptului de
proprietate în construcția identității
pe fondul proceselor globale
Rol: contractor
PN-II-IN-CI-2012-1-0303 Sistem informatizat inovativ pentru
cresterea randamentului panourilor
solare destinate microfermelor
agricole
Rol: furnizor de servicii

European Recovery Leadership
Striving Forward-Erasmus LLP

PN-II-CT-PI-CD-2 CAPACITATI
Continuarea accesului electronic
naţional la literatura știinţifică și noi
modalităţi de a susţine și promova
sistemul de cercetare din
România/ANELIS PLUS
Rol: partener

293 480 RON
(echivalent
65.815,97EUR)

50 000 RON
(echivalent
11.213,03 EUR)

2011-2013

Obiectivul proiectului este
identificarea coordonatelor în
funcţie de care dreptul de
proprietate s-a reconfigurat în
perioada postcomunistă.

PN II
Finanţare buget de
stat-programul PN II
Resurse Umane

2012-2013

Proiectul are ca punct de plecare
o soluţie brevetabilă privind
creşterea randamentului bateriilor
de panouri solare (fotovoltaice,
calorice) existente.

PN II
Subprogram-Servicii
suport pentru inovare

57.621,00 EUR

2014-2015

33.259.424 EUR

2013-2015

Programul intensiv are ca scop
sprijinirea tinerilor în
dezvoltarea unei mod de
gandire, atitudini afective și
cunoștințe cognitive cu privire
la modul în care, în calitate de
viitori lideri, pot răspunde
provocărilor de a menține
întreprinderi și organizații în
viață în condiții de criză,
pregătindu-i pentru după epoca
de criză.
Acest proiect asigură accesul
cercetătorilor şi studenţilor
USH la noi baze de date
ştiinţifice internaţionale,
THOMSON WEB OF SCIENCE,
JOURNAL CITATION REPORTS,
DERWENT INNOVATION
INDEX, EBSCO ACADEMIC
SEARCH COMPLETE, şi
PROQUEST.
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Erasmus LLP

PN II
Finanţare buget de
stat-Ministerul
Educaţiei Naţionale şi
fonduri proprii

Proiecte în curs de derulare în anul 2016:

Nr.
crt.

Titlu

Perioada de
implementare

72.000.000 EURO

2012-2016

2.
COST Action BM1308 Sharing
Advances on Large Animal Models
Role: partner

3

4.

5.

Scop si Obiective

Finantator

1 EUR= 4, 4735RON

COST 4159/12 - Gender, Science,
Technology and EnvironmentgenderSTE
Rol: partener

1

Buget (EUR)
Rata de schimb

60.000.000 EUR

544261- TEMPUS-1-2013-1-BETEMPUS-SMGR - ESPAQ Enhancing Students Participation in
Quality Assurance in Armenian HE
Rol: partener

997 891,63 EUR

Higher education students and staff
mobility between Programmes and
Partner Countries- Erasmus
HESS - PPC

54559 EUR

Tehnologie de biofortifiere protectiva
cu seleniu a culturilor de crucifere
pentru producerea unor alimente
functionale cu un continut sigur si
constant de compusi chemopreventivi
- SAFE-SEL
Rol: partener

266.680,97 EUR
41.860,46 EUR

19.05.201418.05.2018

2013-2016

Obiectivul principal al
genderSTE este de a promova o
mai bună integrare a dimensiunii
de gen în domeniul știinţei și
tehnologiei la trei niveluri
principale:
1.Promovarea carierele femeilor
în domeniul știinţei și
tehnologiei, prin schimbarea
structurală a instituţiilor ( așa
cum se recomandă de către
Comisia Europeană), prin
diseminarea de cercetare și
practica existente;
2.Promovarea unei mai bune
integrare a genului în conţinutul
de știinţă , cercetare și tehnologie,
prin diseminarea cercetării
existente pe această temă, și
anume proiectul EU-US
Gendered Innovations;
3.Identificarea dimensiunii de gen
relevante pentru proiectele legate
de mediu Orizont 2020 Grand
Challenges și Urban Europa IPC.
Obiectivul principal al acțiunii este
acela de a crea o rețea europeană
de excelență promovand valoriea
unor modele de animale mari prin
tehnici de rafinare și de partajare
pentru ingineria genetică și
fenotipului, dezvoltarea unui cadru
etic, precum și îmbunătățirea
strategiilor de comunicare.
Obiectivul principal al ESPAQ îl
reprezintă întărirea politicilor şi
procesului de asigurare a calităţii
în sistemul de educaţie superior
din Armenia prin asigurarea
implicării tuturor actorilor în
special al studenţilor-beneficiarii
principali.

Proiect COST

Proiect TEMPUS

N/A

01.06.2016 31.05.2018

2014-2016

Proiect COST

Proiect Erasmus

Obiectivul general al proiectului
este de a dezvolta o tehnologie de
biofortifiere
protectivă
a
seleniului pentru a obţine
alimente
funcţionale
chemopreventive cu efect optim
asupra sănătăţii umane.
Obiectivele
specifice
ale
proiectului sunt:
- dezvoltarea unor noi mijloace
de intervenţie tehnologică (noi
inputuri în tehnologia de cultură
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PN II
Finanţare buget de
stat-Ministerul
Educaţiei Naţionale şi
fonduri proprii

a cruciferelor şi metode de
aplicare a acestora);
- testarea noilor mijloace de
intervenţie
tehnologică
şi
integrarea lor cu practici
durabile
de
cultivare
a
cruciferelor;
- dovedirea caracterului de aliment
funcţional sigur a produselor
rezultate din tehnologia de
biofortifiere protectivă cu seleniu ş
analiza eficienţei tehnicoeconomice.

Proiecte POSDRU finalizate în anul 2015 :
Buget (EUR)
ID
proiect

Denumire proiect

Rata de schimb
1 EUR= 4,
4591RON

Perioada de
implementare

126567

ProFemin

17.374.037,00 lei
/
3.883.768 EUR

2014-2015

132586

Construiește-ţi practic profesia
juridică din facultate!

2.157.625,00 lei/
482.690,15 EUR

2014-2015

134465

Întreprinderea simulată: O punte
între şcoală şi piaţa muncii

2014-2015

Scop si Obiective

Proiectul are ca obiectiv
general îmbunătățirea accesului
egal pe piața muncii cu scopul
de a crește oportunitățile de
angajare a femeilor prin
conștientizarea și sensibilizarea
publicului larg și a factorilor de
decizie referitor la egalitatea de
șanse și de gen și prin formarea
profesională a 3.500 de femei,
într-o perioadă de 18 luni, în
vederea creșterii încrederii în
sine, a abilităților și a nivelului
de calificare al acestora pentru
adaptarea și integrarea pe o
piață a muncii modernă,
flexibilă și incluzivă, la nivelul
tuturor
regiunilor
de
dezvoltare.: Centru, Nord-Est,
Nord-Vest,
Sud-Est,
SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia,
Vest, București-Ilfov.
Obiectivul general al
proiectului este creşterea
şanselor de succes a viitorilor
absolvenţi de învățământ
juridic în procesul de tranziţie
de la şcoală la locul de muncă
prin furnizarea unui program
integrat de consiliere
profesională şi practică de
specialitate. Proiectul propus
este capabil să ofere o
restructurare pe termen lung și
o îmbunătățire majoră a
modului actual al procecsului
de orientare și consiliere în
profesie și de desfăşurare a
practicii juridice în
învăţământul superior.
Obiectivul general al
proiectului il reprezinta
facilitarea tranzitiei de la scoala
la viata activa a studentilor si
masteranzilor din institutia de
invatamant a solicitantului prin
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Finantator

POSDRU Fondul Social
European & Guvernul
României

POSDRU Fondul Social
European & Guvernul
României

POSDRU Fondul Social
European & Guvernul
României

2.169.920 lei/
485.440,71 EUR

138528

Construim împreună viitoarea ta
carieră profesională!

2.169.832,00 lei/
485.421,02 EUR

2014-2015

2.119.545,95 lei/
474.171,35 EUR
137940

Student implicat-Absolvent
instruit-Carieră de succes

137309

O nouă dimensiune a calităţii în
învăţământul superior economic

2014-2015

1.914.600,00 lei/
428.322,14 EUR

2014-2015

2.122.060,00 lei/
474.733,78 EUR
139490

Europa 2020 - Program masteral
în Diplomaţie Publică

2014-2015

utilizarea unei metode
inovatoare de instruire practica:
intreprinderea simulata.
Obiective specifice:
1.Implementarea unei
intreprinderi simulate cu profil
servicii hotel-restaurant la
nivelul institutiei de invatamant
superior a solicitantului;
2.Instruirea practica in
intreprinderea simulata a unui
numar 210 studenti si
masteranzi;
3.Organizarea de activitati de
consiliere si orientare
profesionala pentru 360 de
student
Obiectivul general al
proiectului este creşterea
şanselor de succes a viitorilor
absolvenţi de liceu în procesul
de tranziţie de la şcoală la
nivele superiore de educatie sau
la locul de muncă prin
furnizarea unui program
integrat de consiliere
profesională şi practică.
Obiectivul general
al proiectului constă în
dezvoltarea competenţelor şi
abilităţilor de muncă ale
studenţilor economişti în
vederea integrării cu succes pe
piaţa muncii. Prin intermediul
asigurării condiţiilor necesare
consilierii şi orientării
profesionale, participării
studenţilor la activităţi de
practică de un înalt nivel
calitativ în cadrul unor
întreprinderi/instituţii reale şi
simulate, studenţii vor căpăta
acele experienţe necesare
tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă.
Obiectivul general al
proiectului îl reprezintă
creşterea calităţii
învăţământului superior
economic prin adaptarea
curriculei la noile provocări din
economie, prin promovarea
principiilor egalităţii de şanse şi
a antreprenoriatului, prin
utilizarea în procesul de
învăţământ a unor programe
informatice complexe.
Obiectivul general al
proiectului il constituie
dezvoltarea unui program
masteral interdisciplinar si
inovativ la nivel european, in
domeniul Diplomatiei publice,
pentru imbunatatirea formarii
de calitate a resurselor umane,
dezvoltarea calității
comunicării dintre mediul
academic si cel privat,
îmbunătățirea serviciilor oferite
studenților în scopul creșterii
gradului de integrare a
studenților pe piața muncii,
dezvoltarea rutelor flexibile de
învățare pe tot parcursul vieții,
creșterea accesului la educație
și formare prin promovarea
rețelelor virtuale.
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139498

141179

CLIO -Program masteral în
Valorizarea Patrimoniului

Adapt2Jobs-Adaptarea
curriculumului și pachetului
educaţional la exigenţele pieţei
muncii

2.122.060,00 lei/
474.733,78 EUR

2014-2015

2.165.851,04 lei/
484530,42 EUR
2014-2015

2.049.600,00 lei/
458.523,48 EUR

140947

PRO-Market Program de practică
pentru tranziţia de la educaţie la
viaţa activă a studenţilor

2014-2015

2.073.757,00 lei/
463.927 EUR

142137

Sprijin pentru tranziţia cu succes
de la studiu la piaţa muncii a
studenţilor cu specializări
economice (partener)

136591

Studenţi întreprinzători pentru o
viaţă profesională activă STEND
AP (partener)

137440

Didactino - Formare inovativă
pentru valoare şi performanţă în
cariera didactică (partener)

2014-2015

2.151.173,92 lei/
481.246,96 EUR

2014-2015

2014-2015
12.604.392,00 lei
2.819774,49 EUR

Obiectivul general :
Dezvoltarea unui program
masteral interdisciplinar și
inovativ la nivel național, în
domeniul Valorizării
Patrimoniului
Proiectul are drept obiectiv
general creşterea calităţii
ofertei educaţionale în
învăţământul superior şi
corelarea acesteia cu cerinţele
în continuă schimbare ale pieţei
muncii prin adaptarea si
îmbunătăţirea programelor de
studii de licenţă, facilitarea
accesului la învăţământul
superior şi extinderea
oportunităţilor de învăţare
adresate studenţilor cu ajutorul
unui software personalizat sub
forma unor pagini virtuale de
manual digitizat folosit in
procesul de predare-învățare.
Obiectivul general al
proiectului îl reprezintă
facilitarea tranziției de la
școală la viata activa prin
cresterea relevantei educatiei
universitare pentru piata muncii
si eficientizarii stagiilor de
practica pentru 400 de studenti
de la facultatile de
Management financiar contabil,
Marketing si afaceri economice
internationale, Finante si Banci,
Sociologie.
Obiectivul general al
proiectului cu titlul „ Sprijin
pentru tranziţia cu succes de la
studiu la piaţa muncii a
studenţilor cu specializări
economice” este creşterea
gradului de orientare
profesională, activarea,
flexibilizarea şi
compatibilizarea cunoştinţelor
teoretice dobândite de studenţii
înmatriculaţi în sistemul
naţional de învăţământ de la
specializări cu profil economic,
de la Universitatea Spiru HaretFacultatea de Mangement
Financiar Contabil din Craiova,
cu cerinţele şi nevoile activităţii
profesionale viitoare, ca o
primă etapă în dezvoltarea
carierei, în vederea
îmbunătăţirii şanselor de
inserţie ulterioară a acestora pe
piaţa muncii.
Obiectivul general al
proiectului constă în
imbunătătirea capacitatii de
ocupare pentru 360 studenti din
regiunea Bucuresti Ilfov, prin
furnizarea unui pachet integrat
de cunostinte si aptitudini care
să faciliteze tranzitia de la
scoală la viata activă
Proiectul are ca obiectiv
general îmbunătăţirea formării
profesionale continue pentru
2400 de cadre didactice
(ISCED 0-6) din sistemul de
învăţământ prevuniversitar, din
regiunile Sud-Vest (Mehedinti)
şi Centru (Sibiu), prin formarea
şi dezvoltarea competenţelor
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acestora în vederea
îmbunătăţirii managementului
şi calităţii procesului
educaţional.

139524

Sprijin pentru facilitarea tranziției
de la studiu la piața muncii a
studenților de la facultați cu
profil economic și juridic, din
Târgu-Jiu (partener)

153067

Cresterea gradului de ocupare
pentru zone foste industriale prin
implementarea de masuri active
educationale si de formare
profesionala

134919

Femei active pentru integritate si
responsabilitate (FAIR) (partener)

2.101.563,60 lei/
470.148,45 EUR

5.219.865,50 lei
1.167.755,14 EUR

5.016.930 lei/
1.122.355,70 EUR

2014-2015

2015-2015

2015-2015

Obiectiv general:
Corelarea, consolidarea si
aplicarea cunostintelor
acumulate de catre 500 de
studenti inmatriculati in
sistemul national de
invatamant, din domeniile
economic si juridic, prin
activitatea practica aferenta
specializarii, ca o prima etapa
in dezvoltarea carierei lor si
cresterea gradului de cooperare
intre mediul universitar si
angajatorii din regiune.
Constă în promovarea
măsurilor active de incluziune
pe piaţa muncii a persoanelor
inactive şi îndeosebi a
şomerilor de lungă durată şi
îmbunătăţire a competenţelor
acestora pentru atragerea şi
menţinerea pe piaţa muncii a
unui număr mare de persoane
îndeosebi din zonele rurale,
scăderea şomajului în regiunile
în care rata şomajului depăşeşte
cu 20% media existentă la nivel
naţional prin facilitarea
accesului la programe integrate
şi inovative pentru formare
profesională (consiliere
psihologică, informare, formare
profesională, consiliere
vocaţională) adaptată nevoilor
pieţei muncii.
Prin programul FAIR (Femei
active pentru integritate şi
responsabilitate) ne propunem
dezvoltarea de mecanisme
moderne, inovative şi aplicate
pentru asigurarea dezvoltării
condiţiei femeii în actuala
formă de organizare a
societăţii, printr-o abordare
complexă şi inovativă a
problematicii egalităţii de
şanse.
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