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Preºedintele Klaus Iohannis a semnat ieri, 9 iulie, decretul de
revocare a Laurei Codruþa Kovesi din funcþia de procuror ºef al
DNA, respectând Decizia 358 din 2018 a CCR, a anunþat
purtãtoarea de cuvânt a Administraþiei Prezidenþiale. Hotãrârile
Curþii Constituþionale trebuie respectate ºi aplicate nu numai de
preºedintele României, ci ºi de majoritatea politicã, a mai spus
aceasta. Corect. În principiu. Vom avea liniºte în societate? Este
aceastã decizie o ºtire? Mã tem cã
Aparent, la noi sunt multe întâmplãri, subiecte de ºtiri. În
realitate Lipseºte ºtirea. Pentru cã la noi nu sunt, în mod real,
întâmplãri-evenimente. Este o pãguboasã molfãialã de fapte
amânate, întoarse pe toate pãrþile, rãmânând, totuºi, pãrþi
nedescoperite. ªi uite-aºa pierdem vreme, acþionând dupã ureche,
în funcþie de simpatii ºi antipatii. Care, evident, sunt conforme cu
informaþiile noastre. Subiective. Se ºtie, nu-i nicio noutate, suntem
receptivi la ceea ce rezoneazã cu punctul nostru de vedere! ªi de
aceea suntem aºa de divizaþi! Nu în douã pãrþi, cã ar fi mai uºor de
gestionat o asemenea situaþie! Cam câte bordeie, atâtea pãrþi!
Se vorbeºte despre stânga ºi dreapta. Poate când e vorba de
mâna cu care suntem mai abili. Se vorbeºte despre comunism ºi
capitalism. Poate la lecþiile de învãþãmânt politic. (Tinerii nu
ºtiu despre!) În realitate, venalii lor ºi venalii noºtri. Auzim ºi
despre dragoste de þarã! Sã nu exagerãm, e vorba de unde vine
para-ndãrãt mai substanþialã! Vorbim de justiþie, de adevãr, de
egalitate. Pânã la uºa casei noastre. Ceilalþi sunt corupþi! Ne facem
semnul crucii cu mâna ºi cu limba în cerul gurii, dar nesocotim
cartea sfântã, nu în dogmele ei, ci , mai ales, în principiile morale.
Clamãm existenþa familiei tradiþionale, dar e plinã uliþa de violenþã
domesticã, de copii abandonaþi, de adultere, de Suntem iubitori
de pãrinþi, dar e þara plinã de bãtrâni abandonaþi Înjurãm cu sârg
la generaþii. Bãtrânii pe tineri, tinerii pe bãtrâni. Intelectualii îi
privesc ºi trateazã cu infatuare pe cei mulþi, fãrã culturã, fãrã
ºcoalã. Semidocþii, sfertodocþii se considerã oameni de culturã
Cãutãm ºi gãsim motive, argumente, scuze pentru orice! N-am
merge însã la cauze! Rãstãlmãcim efectele ºi nu obosim sã-i afurisim
pe aceia care au un alt punct de vedere decât al nostru. Confundãm
oameni cu instituþii. Cântãrim cu mãsuri diferite situaþii similare.
Tergiversãm  nu noi, ci aleºii noºtri, din tot spectrul politic, de
la toate nivelurile  luarea unor decizii pentru a dovedi cã suntem
mai tari, mai puternici, pentru cã putem. Ni se forþeazã rãbdarea
pânã la limita extremã. ªi ni se zâmbeºte complice, ca ºi cum am
fi pãrtaºi. Nu suntem. Nu suntem pãrtaºi, suntem conºtienþi ºi
responsabili, capabili sã furnizãm ºtiri pozitive verificabile.
Putem demonstra cã aceasta este o ºtire?!
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Proiecte cofinanþate din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Formarea cadrelor didactice constituie o strategie prin care se poate asigura dezvoltarea calitãþii învãþãmântului.
Calitatea în educaþie presupune ºi puterea acesteia de diferenþiere în funcþie de nivelul formãrii, de înzestrarea
intelectualã a celor formaþi, de competenþele cerute de piaþa muncii. În sprijinul acestei idei, Asociaþia Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru educaþie, ºtiinþã ºi culturã, în calitate de beneficiar, implementeazã o serie de proiecte,
în parteneriat cu inspectorate ºcolare judeþene, în domeniul formãrii profesionale în învãþãmânt preuniversitar.

ProForm  PROfesionalizarea cadrelor
didactice prin FORMare continuã
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
implementeazã începând cu data de 24.04.2018, în calitate de Beneficiar, proiectul
POCU/73/6/6/108182 ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin
FORMare continuã, în valoare de 6.646.102,56 lei. Proiectul este implementat
în parteneriat cu Inspectoratul Þcolar Judeþean Botoºani ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Giurgiu. Manager de proiect, prof. univ. dr. Maria Andronie.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a optat pentru programul Învãþãmânt
de calitate, centrat pe beneficiarii educaþiei care se desfãºoarã începând cu data
de 07.07.2018 la Colegiul Naþional A.T. Laurian, Botoºani.

EduForm  EDUcaþie incluzivã de calitate
prin FORMare profesionalã continuã
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã ºi Culturã implementeazã, începând cu data de 24.04.2018,
în calitate de Beneficiar, proiectul POCU/73/6/6/106757 cu titlul
EduForm  EDUcaþie incluzivã de calitate prin FORMare profesionala continuã,
în valoare de 6.657.492,05 lei. Proiectul este implementat în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi - P1ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Caraº-Severin - P2. Manager de proiect, prof. univ. dr. Florin FÃINIªI.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi a optat pentru programul Metode ºi
instrumente pentru incluziune ºcolarã, care se desfãºoarã începând cu data de
09.07.2018 la Colegiul Economic al Banatului Montan, Reºiþa, jud. Caraº-Severin.

QualForm  Asigurarea
CALitãþii educaþiei
prin FORMare
profesionalã continuã
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã implementeazã începând cu data de 24.04.2018, în
calitate de Beneficiar, proiectul POCU/73/6/6/
107134 - QualForm - Asigurarea CALitãþii
educaþiei prin FORMare profesionalã continuã,
în valoare de 6.569.353,45 lei. Proiectul este
implementat în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj - P1 ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Gorj - P2. Manager de proiect, conf
univ. dr. Mihai Andronie
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a optat
pentru programul Metode ºi instrumente pentru
incluziune ºcolarã care se desfãºoarã începând
cu data de 07.07.2018 la ªcoala Gimnazialã Anton
Pann, str. Bucovã nr. 76, Craiova, jud. Dolj.

DidactForm  Cadre DIDACTice FORMate
pentru educaþie incluzivã de calitate
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
implementeazã începând cu data de 24.04.2018, în calitate de Beneficiar, proiectul
POCU/73/6/6/106758  DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaþie
incluzivã de calitate, în valoare de 6.641.712,64 lei. Proiectul este implementat în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Brãila - P1ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Vaslui - P2. Manager de proiect, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Vaslui a optat pentru programul Metode ºi
instrumente pentru incluziune ºcolarã care se desfãºoarã începând cu data de
07.07.2018 la Sediul Sala de metodiºti, Casa Corpului Didactic Vaslui: str. ªtefan
cel Mare nr.37, municipiul Vaslui, judeþul Vaslui.
Începând cu luna iulie a anului 2018, în cadrul proiectelor au început programele
de formare profesionalã continuã cu cadrele didactice din grupul þintã.
Cadrele didactice au putut opta pentru unul din urmãtoarele programe:
1. Învãþãmânt de calitate, centrat pe beneficiarii educaþiei.
2. Metode ºi instrumente pentru incluziune ºcolarã.
3. Dezvoltare instituþionalã prin educaþie de calitate.
Programele au fost acreditate prin Ordinul ministrului educaþiei naþionale nr.
4586/ 09.08.2017, ºi vin în întâmpinarea nevoilor de cunoaºtere ºi de aplicare a
celor mai bune instrumente care sã asigure îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei ºi
accesul echitabil la educaþie prin transferul cãtre cadrele didactice participante
a unor competenþe relevante. Programele sunt modulare, realizate prin stagii
nondisciplinare (propuse de furnizorul de formare continuã vizând alte tipuri de
competenþe decât cele prevãzute la categoriile 1 ºi 2 de programe, prevãzute în
Anexa Ordinului MECTS nr. 5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de
acreditare ºi evaluare periodicã a furnizorilor de formare continuã ºi a
programelor de formare oferite de aceºtia).
Numãr de credite: 25 credite
Structurã: Modularã; 6 module, dintre care: 3 module dezvoltã competenþe
specifice domeniului vizat; 3 module dezvoltã competenþe transversale, în domeniul
tehnologia informaþiei ºi în dezvoltarea parteneriatului ºcoalã-familie-comunitate,
în dezvoltarea personalã ºi profesionalã.

Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta la Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã cu sediul în strada Italianã nr. 28, sector 2, Bucureºti

Noi întâlniri de dezvoltare ale clusterelor
Danube Furniture ºi Bucureºtiul Creativ
În data de 3 iulie 2018, USH Pro Business a organizat întâlniri de lucru în cadrul
clusterelor Danube Furniture ºi Bucureºtiul Creativ.
Dezbaterile au vizat definitivarea componenþei celor douã clustere (membrii
fondatori, EMC); atragerea de noi membri în clustere; stabilirea principalilor vectori
de dezvoltare ai clusterelor (strategia de dezvoltare a clusterului), precum ºi primii
paºi în politica de marketing a clusterelor.
De asemenea, s-au stabilit grupurile tematice ºi direcþiile de acþiune în ceea ce
priveºte construirea site-urilor ºi desemnarea componenþei managementului celor
douã clustere.
Pentru clusterul Danube Furniture s-a stabilit ca acesta sã dezvolte o identitate
competitivã, legatã de un design specific, considerându-se cã acesta dispune de o
concentrare teritorialã a membrilor, asociatã cursului Dunãrii.
În ceea ce priveºte Bucureºtiul Creativ, viziunea clusterului va fi centratã pe definirea
Bucureºtilor ca centru macroregional de excelenþã pentru industriile creative.
De asemenea, în cadrul ºedinþei de lucru a fost exprimatã dorinþa de a intra în
cluster a Asociaþiei Blockchain România.

Delegaþia provinciei Riau din Indonezia
ia ca model învãþãmântul privat din România,
prin Universitatea Spiru Haret
USH Pro Business a primit marþi,
3 iulie 2018, vizita unei delegaþii
indoneziene formatã din reprezentanþi
ai Casei Regionale a Provinciei Riau,
respectiv autoritãþi locale indoneziene, cadre universitare ºi membri ai
unor partide politice interesaþi de
dezvoltarea învãþãmântului indonezian urmând exemplul Universitãþii
Spiru Haret.
Scopul vizitei delegaþiei indoneziene a fost acela de a realiza contacte
cu universitãþi din România, atât
pentru o documentare asupra mediului universitar ºi a politicilor educaþionale din România, cât ºi pentru a
dezvolta parteneriate cu institute de
învãþãmânt superior.
Delegaþia indonezianã a vizat
întâlnirea cu universitatea noastrã
urmare unei lungi colaborãri între
Universitatea Spiru Haret ºi mediile

academice din Indonezia. Existã un
interes deosebit în a prelua experienþa
noastrã, de universitate antreprenorialã, având în vedere deschiderea pe
care o avem, ca universitate privatã,
spre forme de învãþãmânt cât mai
atractive dezvoltãrii antreprenoriale,
a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu,
prorector al Universitãþii Spiru Haret.
În cadrul discuþiilor purtate la centrul
USH Pro Business, centru antrepre-

norial a universitãþii, s-au stabilit oportunitãþi de colaborare de viitor în domeniul
cercetãrii aplicate pe nevoile mediului
de afaceri ºi transfer de bune practici.
Provincia Riau este cea mai bogatã
provincie în petrol, din cele 34 ale
Indoneziei, fiind apropiatã geografic
de Singapore ºi Kuala Lumpur,
prezentând din acest punct de vedere
un potenþial de dezvoltare important
în context regional.

România poate rata dezbaterile europene privind competitivitatea industriei forestiere

În cadrul workshop-ului România în contextul elaborãrii
strategiei UE pentru competitivitatea industriei forestiere, eveniment
organizat de centrul USH Pro Business joi, 5 iulie 2018, s-a
evidenþiat faptul cã industria forestierã se aflã sub lupa Comisiei
Europene pentru a jalona obiectivele strategice ºi mãsurile ce se
impun la orizontul anilor 2030. În acest moment, sunt fundamentate
mai multe orientãri strategice care converg cãtre ideea sustenabilitãþii
ºi utilizãrii eficiente a fondului forestier european. Este aproape
cert cã în contextul confruntãrilor globale pe valorificarea resurselor
rare, competitivitatea industriei forestiere se va analiza ºi judeca
în alþi termeni decât aceia cu care ne-am obiºnuit pânã în prezent.
Accentul se va pune pe managementul sustenabil al fondului forestier
ºi integrarea acestor resurse în conceptul mai larg de bioeconomie
ºi economie circularã, a declarat Costin Lianu, director general
USH Pro Business.
România, cu un fond forestier ce ne situeazã pe locul 8 în
Uniunea Europeanã, se aflã sub media europeanã de împãdurire,
acordând puþinã importanþã aspectelor legate de managementul
pãdurilor, certificarea acestora, accesul la materia primã de calitate
pentru industria mobilei, º.a. Suprafaþa împãduritã a României
este de 27% (sursa: ASFOR) faþã de 43% media europeanã (sursa:
European Forest Institute, 2018)
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În studiul Provocãri actuale în industria mobilei din România,
realizat de USH Pro Business în 2016, atrãgeam atenþia cã
dezbaterea europeanã se îndreaptã cãtre întrebãri fundamentale,
precum: Cât lemn producem în raport cu consumul?, Cine ºi în ce
circumstanþe va accesa resursa?.
Armonizarea intereselor micilor producãtori de lemn prelucrat
primar, a proprietarilor de pãduri sau a marilor concerne în
domeniul care vizeazã profituri de piaþã imediate, cu cele de creare
de noi lanþuri valorice sustenabile, ºi urmãrirea obiectivelor
economico-sociale pe termen lung sunt deja pe agenda Comisiei
Europene.
În cadrul seminarului s-au pus întrebãri cheie, la care România
sã contribuie cu rãspunsuri la strategia Uniunii Europene: Cum
sã tratezi responsabil fondul forestier?, Cum creezi lanþuri
valorice pe lemn, care sã fie cât mai puþin spoliatoare faþã de
resurse?, Necesitatea unor cercetãri privind dinamica fondului
forestier sub aspectul motivãrii micilor producãtori ºi proprietari
de pãduri pentru a le crea responsabilitate, º.a.
La eveniment au participat reprezentanþi ai structurilor
asociative: Asociaþia Producãtorilor de Mobilã din România
(APMR) ºi Asociaþia Forestierilor din România (ASFOR)
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Colegiul Universitar Spiru Haret
Perioada de înscrieri: 15 iunie  15 septembrie 2018
BUCUREªTI  sediul central al Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica nr.13, etaj 1
CRAIOVA  strada Vasile Conta nr. 4
Taxa anualã de ºcolarizare  2000 lei (se poate achita în 4 rate)
Pentru ocuparea locului, la înscriere se achitã prima ratã (500 lei).
La Colegiul Universitar Spiru Haret se pot înscrie atât candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat cât ºi cei care nu au promovat examenul.
Pentru a te putea înscrie la Colegiul Universitar Spiru Haret, promovarea
examenului de bacalaureat nu este o condiþie obligatorie.

Conform Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011, actualizatã în anul2018,
Capitolul II  Structura sistemului naþional de învãþãmânt
preuniversitar, Secþiunea a 11-a  Învãþãmântul postliceal,
art. 44 (10), Creditele pentru educaþie ºi formare profesionalã obþinute în
învãþãmântul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenþii cu diplomã de
bacalaureat de cãtre universitãþi, în baza deciziilor senatului universitar, ca
unitãþi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenþã.

TAXÃ
DE
C
S
ÎN RIERE

 100 lei *

CE TREBUIE SÃ CONÞINÃ DOSARUL DE ADMITERE?
 Formular de preînscriere (opþional)
 Cerere de înscriere (tip);
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie
SAU certificatul de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã
(pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);
 Copie Carte de identitate;
 Copie Certificat de naºtere;
 Copie Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul);
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie
conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt pentru studii;
 Douã fotografii tip 3/4;
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei.
DOSAR PLIC

DOMENIUL SANITAR  durata studiilor: 3 ani
 BUCUREªTI / 90 locuri  IF
 CRAIOVA / 90 locuri  IF

1. Asistent medical generalist
Asistenþii medicali generaliºti pot profesa în cadrul urmãtoarelor unitãþi
medicale din sistemul de sãnãtate public ºi privat: spitale, policlinici,
dispensare locale, cabinete medicale particulare, cabinete medicale din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt, cabinete medicale din cadrul unitãþilor de producþie,
cabinete medicale individuale ale companiilor.
2. Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare
Asistenþii medicali de balneofiziokinetoterapie ºi recuperare vor activa
în unitãþi medicale dedicate terapiei fizice ºi recuperãrii motorii, ce fac
parte din sistemul de sãnãtate public sau privat: spitale, policlinici, baze
de tratament ºi recuperare, staþiuni balneoclimaterice, cabinete private de
terapie ºi recuperare medicalã, instituþii de asistenþã socialã etc.

DOMENIUL IT
 BUCUREªTI
1. Analist programator  durata studiilor: 2 ani  60 locuri  IF
Analiºtii programatori îºi pot desfãºura activitatea atât la firme specializate
în realizarea de produse software specifice TIC, cât ºi la utilizatorii acestor
produse, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, agenþi economici
din toate domeniile de activitate.
2. Administrator reþele locale ºi de comunicaþii  durata studiilor: 2 ani
 60 locuri  IF
Administratorii de reþele locale ºi de comunicaþii vor putea lucra atât la
firme specializate în reþelisticã ºi comunicaþii, cât ºi la utilizatorii acestor
produse, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, agenþi economici
din toate domeniile de activitate.
3. Tehnician echipamente de calcul  durata studiilor: 2 ani  30 locuri  IF
Tehnicienii echipamente de calcul îºi gãsesc loc de muncã atât la firme
specializate în producþia ºi depanarea echipamentelor de calcul (service de
profil), cât ºi la utilizatorii acestora, organizaþii guvernamentale ºi
neguvernamentale, agenþi economici din toate domeniile de activitate.
4. Tehnician infrastructurã reþele de telecomunicaþii  durata studiilor:
3 semestre  30 locuri  IF
Tehnicienii de infrastructurã reþele de telecomunicaþii pot lucra în
firme care furnizeazã servicii de telecomunicaþii, instaleazã reþele ºi asigurã
mentenanþa acestora.

DOMENIUL PRODUCÞIE MEDIA
 BUCUREªTI
1. Asistent regizor artistic  durata studiilor: 2 ani 18 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Asistent regizor artistic, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul Societãþii Naþionale de Televiziune,
în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor de producþie,
respectiv difuzare de programe tv.
2. Editor de imagine  durata studiilor: 2 ani  19 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Editor de imagine, absolventul Colegiului universitar
Spiru Haret poate sã-ºi desfãºoare activitatea: în cadrul Societãþii Naþionale de
Televiziune, în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor
de producþie, respectiv difuzare de programe tv.
3. Cameraman-Fotoreporter  durata studiilor: 2 ani  19 MODULE  30 locuri  IF
Cameramanul-Fotoreporterul, absolvent al Colegiului universitar Spiru Haret,
va putea fi gãsit în cadrul instituþiilor de presã publice sau private, în cadrul
companiilor de producþie media ºi producþie cinematograficã, în cadrul
companiilor de organizare evenimente sau independent, în calitate de freelancer.
4. Asistent producãtor film-tv  durata studiilor: 1 an  10 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Asistent producãtor film-tv, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau
private ºi în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã.
5. Operator sunet  durata studiilor: 1 an  9 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Operator sunet, absolventul Colegiului universitar
Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau private,
în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã ºi
în cadrul companiilor de organizare evenimente.
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6. Tehnician iluminare filmare  durata studiilor: 1 an  9 MODULE
 30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Tehnician iluminare filmare, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau
private, în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã ºi
în cadrul companiilor de organizare evenimente.

EDUCAÞIA
ESTE
VALOAREA TA!
Admis
pentru viitor!
ÎNSCRIE-TE
LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET!

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
TAXÃ DE ÎNSCRIERE  110 lei *

 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti
Programul Educaþie fizicã ºi sportivã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF; taxã: 3.400 lei/an
Programul Sport ºi performanþã motricã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 60 locuri  IF;
taxã: 3.400 lei/an
Programul Kinetoterapie ºi motricitate specialã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF /
50 locuri  IFR; taxã: 3.400 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni nr.24, S4 (Apãrãtorii Patriei),
Bucureºti; http://efs.spiruharet.ro/
Date de contact: tel:. 021 317 19 00; e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro

 Facultatea de Litere Bucureºti
Programul Limba ºi literatura românã ºi o limbã ºi literaturã modernã
(englezã/francezã); durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri 
IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne
(francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) / clasicã (latinã);
durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Programul Limbi moderne aplicate (englezã  francezã/spaniolã/
italianã/germanã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: strada Ion Ghica nr. 13, Sector 3, Bucuresti,
Date de contact: tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e-mail: admitere_lit@spiruharet.ro

 Facultatea de Medicinã Veterinarã Bucureºti
Programul Medicinã Veterinarã; durata studiilor: 6 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 5.200 lei/an
Programul Medicinã Veterinarã (cu predare în limba englezã);
durata studiilor: 6 ani; numãr de locuri: 15 locuri  IF;
taxã: 2.880 euro/an
Adresa: Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 242 15 76 ; 021 455 10 79;
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro

 Facultatea de Inginerie, Informaticã
ºi Geografie Bucureºti
Programul Informaticã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.500 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 88  interior 144;
021 316 97 89  interior 144.
e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane Bucureºti
Programul Jurnalism; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Muzicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact Jurnalism: tel.: 021 334 01 02 sau
021 334 44 19, 021 334 47 23  int. 151;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: tel.: 021 317 19 01, 021 455 10 33;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti
Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 200 locuri  IF / 125 locuri  IFR
/ 75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 100 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: Tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
Fax: 021 255 60 94; e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov
Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 75 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 50 locuri  ID;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact: tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

EDUCAÞIA ESTE VALOAREA TA!

Admis pentru viitor!

* Candidaþii care au optat pentru preînscrieri la unul dintre
programele Universitãþii Spiru Haret (licenþã sau masterat)
în perioada 1 februarie  30 iunie 2018
ºi îºi depun documentele pânã la data de 31 iulie 2018
sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.

 Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
Programul Marketing; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 250 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Marketing cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri:
100 locuri  englezã, IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 75 locuri  IFR /
75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 120 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 125 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Traian nr. 223, Câmpulung
Date de contact: tel.: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Management (cu predare în lb. englezã);
durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 175 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Unirii nr. 32-34, Constanþa
Date de contact: tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Craiova
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Finanþe ºi Bãnci; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF / 75 locuri  IFR /
75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF / 50 locuri  IFR /
50 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Vasile Conta, nr. 4, Craiova
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative:
tel.: 0251 42 33 95; e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
Date de contact ªtiinþe Economice: tel.: 0251 59 82 65;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Braºov
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact Drept: tel.: 021 455 1061;
e-mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
Date de contact Management: tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani; numãr de locuri:
300 locuri  IF / 100 locuri  IFR; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 334 44 19; Fax: 021 334 52 63;
e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro

ÎNSCRIE-TE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro

 Programul de studiu Kinetoterapie ºi motricitate specialã pregãteºte
specialiºti precum: kinetoterapeuþi pentru unitãþile ºcolare de
învãþãmânt special, pentru instituþiile medicale, baze sportive, baze
de tratament ºi reeducare din policlinici ºi spitale, în staþiuni
balneoclimaterice, ca ºi în instituþii de ocrotire ºi asistenþã socialã,
cabinete ºi servicii private de kinetoterapie, cabinete de recuperare
din cluburile sportive de performanþã; kinetoterapeut al loturilor de
sportivi de performanþã; absolvenþii programului Sport ºi performanþã
motricã obþin calificare ca: antrenori cu o pregãtire fundamentalã
ºi de specialitate; antrenori sportivi specializaþi într-o ramurã
sportivã pentru cluburile ºcolare sportive pentru copii ºi juniori,
antrenori în cadrul cluburilor departamentale, cluburilor sportive private, iar absolvenþii specializãrii Educaþie fizicã ºi sportivã au
posibilitãþi de angajare ca: profesor de educaþie fizicã; metodist;
organizator al activitãþilor ºi manager al structurilor ºi activitãþilor
sportive, publice sau private etc, etc.

 Dupã terminarea studiilor, absolvenþii programelor Limba ºi literatura
românã ºi o limbã ºi literaturã modernã sau Limbi moderne aplicate
pot activa ca: profesor în învãþãmântul preuniversitar, traducãtor, referent în domeniul relaþiilor externe, referent/secretar literar, lucrãtor
în presã, copywriter în domeniul publicitãþii, documentarist etc.
 Vã plac studiile din domeniul Psihologie-pedagogie? Puteþi ocupa
poziþii precum: asistent de cercetare în pedagogie; consilier ºcolar;
expert învãþãmânt; inspector ºcolar; mentor; profesor în învãþãmântul
preºcolar; profesor în învãþãmântul primar; referent de specialitate
învãþãmânt; psiholog clinician, psihoterapeut, psiholog în domeniul
resurselor umane, în mediul organizaþional; psiholog în domeniul
judiciar, profesor specializat în recuperare, asistenþã socialã, formare
continuã, inspector, metodist în domeniul educaþional.
 Medicii veterinari licenþiaþi pot profesa în: cabinete ºi clinici
veterinare pentru animale de companie sau pentru animale de fermã;
cabinete medicale veterinare individuale de consultanþã tehnicã de
specialitate; laboratoare sanitare-veterinare pentru sãnãtate animalã
ºi pentru controlul alimentelor; unitãþi de cercetare, administraþia
localã / centralã sanitarã veterinarã, farmacii veterinare etc.
 Oricare program din domeniul ªtiinþe economice  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune, Management, Marketing, Finanþe ºi Bãnci 
vã oferã instrumentele profesionale pentru a fi competent în calitate de:
consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economicã,
analist, contabil, auditor intern, controlor financiar, consilier financiarbancar, revizor contabil, cenzor, controlor de gestiune, ofiþer bancar etc.
sau consultant în management, manager proiect, manager marketing,
manager în domeniul siguranþei alimentare, manager în activitãþi de
turism, manager general, manager financiar, de proiect în parteneriat
public-privat, de întreprindere socialã, de inovare, manager bancar,
manager aprovizionare, manager al sistemelor de management al riscului,
manager al sistemelor de management de mediu etc, în domenii
precum: servicii de marketing, comerciale sau de vânzãri, departamente
de cercetare-field, cercetare calitativã ºi PR, departamente de servicii
clienþi, servicii specializate în organizarea de târguri ºi expoziþii,
departamente de creaþie media, planificare media ºi publicitate,
departamente de logisticã ºi aprovizionare etc., economiºti în alte domenii
decât cele financiar-bancare, agenþi în activitatea financiarã ºi comercialã,
brokeri valori, agenþi de asigurãri, agenþi imobiliari, experþi în evaluarea
bunurilor ºi vânzãtori la licitaþie, inspectori ºi agenþi financiari, inspectori
de vamã ºi frontierã (vameºi),inspectori de taxe ºi impozite, inspectori de
pensii ºi asigurãri sociale.

 Programul Jurnalism pregãteºte specialiºti în domeniul
mass-media, în presa scrisã ºi/sau audio-vizual: redactor, reporter,
editorialist, agent de ºtiri, cameraman, caricaturist, comentator,
copywriter publicitate, corespondent special (þarã ºi strãinãtate) radio/TV/presã, coordonator programe TV, fotoreporter, prezentator
(crainic) radio/TV, producãtor audio-video, regizor de emisie/studio/
sunet, secretar de emisie/redacþie/agenþie etc.
 Dacã alegeþi sã studiaþi la un program din domeniul ºtiinþelor juridice,
aveþi posibilitatea sã profesaþi ca: judecãtor sau procuror, avocat, notar,
executor judecãtoresc, cercetãtor, cadru didactic,grefier, arhivar etc sau
consilier juridic, referent, coordonator de programe, poliþist local /
comunitar, asistent de cabinet, facilitator de dezvoltare comunitarã, administrator public, consilier în administraþia publicã, consultant în
administraþia publicã, expert în administraþia publicã, inspector de
specialitate în administraþia publicã sau secretar administrativ ºi alte
funcþii care solicitã cunoºtinþe juridice.
 Absolvind programul Muzicã, beneficiaþi de bune oportunitãþi de
angajare în domeniul artistic ca: profesor de muzicã, dirijor de formaþii
vocale, corale, instrumentale, redactor ºi realizator radio-TV, maestru
de sunet, regizor muzical,artist liric, solist de muzicã uºoarã ºi de
muzicã popularã.
 Absolvenþii programului Informaticã pot profesa ca: analist,
programator, proiectant sisteme informatice , administrator de reþea
de calculatoare, administrator baze de date , asistent de cercetare în
matematicã informaticã, profesor în învãþãmântul gimnazial etc.

PROBE PRACTICE de admitere

Vrei sã fii student la Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi motricitate specialã,
Sport ºi performanþã motricã, Poliþie localã sau la Muzicã?
Aflã în ce constã proba practicã de admitere pentru programul ales!
Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE
ªI ADMINISTRATIVE - Poliþie localã
TRASEU APLICATIV

Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Când susþii proba practicã?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

Facultatea de ªtiinþe SOCIO-UMANE  Muzicã
Concurs de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi vocale
ºi interpretative) ºi scurt interviu de testare
a cunoºtinþelor generale.

Facultatea de EDUCAÞIE FIZICÃ ºi SPORT
 Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie
ºi motricitate specialã, Sport ºi performanþã motricã
TRASEU APLICATIV

Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efskin/Admitere/Admitere_Licenta/
DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Pentru înscrierea la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
candidaþii trebuie sã depunã la dosar adeverinþa medicalã
tip cu specificaþia apt pentru efort fizic.
Când susþii proba practicã?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

Când susþii proba practicã?
26  27 iulie 2018  prima sesiune
13  14 septembrie 2018  a doua sesiune

Documente
necesare
pentru
înscrierea
la programele
de studii
universitare
de licenþã:

a) Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:
§ Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã în original;
sau
§ Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma
de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã
a doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în
original la alt dosar de admitere);
sau
§ Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii
care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent;
adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul
de bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul
de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma
de bacalaureat;

2 iulie  30 septembrie 2018
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sau
§ Copie dupã adeverinþa eliberatã de liceu,
însoþitã de o adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã
adeverinþa eliberatã de liceu în original
(pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de liceu
în original la alt dosar de admitere);
b) Documente de identificare:
§ Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
§ Copie dupã certificatul de naºtere;
§ Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
c) Alte documente:
§ Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
§ 3 fotografii 3/4;
d) Documente de înscriere: Fiºa  chestionar pentru admitere
DOSAR PLIC

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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Programe universitare de MASTER
TAXÃ
DE
ÎNSCRIERE

BUCUREªTI

 110 lei *

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Domeniul ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE
 Program de studiu: Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Durata studiilor:
2 ani  Program de studiu: Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii
 Durata studiilor: 2 ani  Program de studiu: Activitãþi motrice curriculare ºi
extracurriculare  Durata studiilor: 2 ani
Date de contact: ªoseaua Berceni nr.24, sector 4; tel.: 021 317 19 00;
e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro; http://efs.spiruharet.ro/
Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie
Domeniul INFORMATICÃ  Program de studiu: Tehnologii moderne
în ingineria sistemelor informatice  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 316 97 88 /021 316 97
89  interior 144; e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro
Facultatea de Litere
Domeniul FILOLOGIE  Program de studiu: Limbã ºi literaturã românã 
modernizare ºi modernitate  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Traducere
în domenii de specialitate  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Ion Ghica nr. 13, sector 3; tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e-mail: admitere_lit@spiruharet.ro
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Domeniul PSIHOLOGIE  Program de studiu: Psihologie judiciarã ºi
victimologie  Durata studiilor: 2 ani  Program de studiu: Psihologie
organizaþionalã ºi managementul resurselor umane  Durata studiilor: 2 ani.
 Program de studiu: Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  Durata
studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
fax: 021 255 60 94; e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Economice
Domeniul MARKETING  Program de studiu: Marketing ºi relaþii publice
în afaceri  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Marketingul ºi
managementul serviciilor  Durata studiilor: 2 ani. Program de
studiu: Marketingul ºi managementul operaþiunilor logistice  Durata
studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Valorizarea patrimoniului prin
marketingul proiectelor culturale  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitatea agenþilor
economici ºi a instituþiilor publice  Durata studiilor: 2 ani.  Program
de studiu: Audit financiar contabil  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul FINANÞE  Program de studiu: Managementul ºi finanþarea
proiectelor publice ºi private  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 316 97 83;
e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale  Durata studiilor:
1 an, 2 semestre.
Date de contact: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; tel.: 021 334 44 19;
fax: 021 334 52 63; e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
Domeniul ªTIINÞE ALE COMUNICÃRII  Program de studiu: Mass-media
ºi comunicarea în sport  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Comunicare
internaþionalã ºi diplomaþie publicã  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul MUZICÃ  Program de studiu: Artã muzicalã  Durata studiilor:
2 ani.
Date de contact Jurnalism: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4;
tel.: secretariat: 021 334 01 02 sau 021 334 44 19 sau 021 334 47 23  int. 151;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; tel.: secretariat:
021 317 19 01, 021 455 10 33; e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro

BRAªOV

CONSTANÞA

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Domeniul PSIHOLOGIE  Program de studiu: Educaþia timpurie ºi
învãþãmânt primar (interdisciplinar cu domeniul ªtiinþe ale educaþiei)
 Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Psihologie clinicã ºi
intervenþie psihologicã  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI  Program de studiu: Consiliere
educaþionalã (interdisciplinar cu domeniul Psihologie)
 Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Turnului nr. 7; tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale
 Durata studiilor: 1 an.  Program de studiu: Dialogul social
ºi comunicarea în relaþiile de muncã  Durata studiilor: 1 an.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitate,
expertizã ºi audit  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul MANAGEMENT  Program de studiu: Management
organizaþional ºi antreprenoriat  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Organizational management and entrepreneurship (cu predare
în lb. englezã)  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Unirii nr. 32-34; tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: Cooperare internaþionalã
în justiþie  Durata studiilor: 1 an.
Domeniul MANAGEMENT  Program de studiu: Dimensiunea europeanã
a managementului organizaþiei  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Managementul strategic al organizaþiei  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul ªTIINÞE ADMINISTRATIVE  Program de studiu:
Managementul administraþiei publice  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Turnului nr. 7; tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

CÂMPULUNG

Facultatea de ªtiinþe Economice
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitate
ºi managementul afacerilor  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Traian nr. 223; tel.: 0248 51 22 84 ; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

EDUCAÞIA
ESTE
VALOAREA TA!
Admis
pentru viitor!
ÎNSCRIE-TE LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET!

CRAIOVA

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale ºi criminalisticã
 Durata studiilor: 1 an.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Audit intern în sistemul
public ºi privat  Durata studiilor: 2 ani,.
Domeniul FINANÞE  Program de studiu: Finanþe ºi administraþie publicã
europeanã  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative: strada Vasile Conta nr. 4;
tel.: 0251 42 33 95; e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
Date de contact ªtiinþe Economice: tel.: 0251 59 82 65;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro

NUMÃR DE LOCURI, FORMA DE ÎNVÃÞÃMÂNT
ªI TAXE ANUALE DE STUDII

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

DOMENII
Drept  200 de locuri;
Psihologie  150 de locuri;
Filologie  150 de locuri;
Contabilitate  300 de locuri;
Management* 150 de locuri;
Marketing  200 de locuri;
Finanþe  50 de locuri;
ªtiinþe ale comunicãrii  50 de locuri;
Informaticã  50 de locuri;
ªtiinþe administrative  50 de locuri,
ªtiinþe ale educaþiei  50 de locuri

IF

3.600 lei

ªtiinþa sportului ºi educaþiei fizice  100 de locuri

IF

4.000 lei

Muzicã  50 de locuri

IF 4.500 lei
IF 1980 euro

*Management  limba englezã

A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:
· Diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare
a examenului de licenþã este pentru promoþia curentã;
· Foaie matricolã/ supliment la diplomã sau situaþie
ºcolarã (copie) pe care se certificã conformitatea cu originalul de
cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
· Diploma de bacalaureat (copie) pe care se certificã conformitatea
cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:
· Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
· Copie dupã certificatul de naºtere;
· Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE
· Curriculum Vitae;
· Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
· 3 fotografii 3/4;
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fiºa-chestionar pentru admitere
DOSAR PLIC

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  10 iulie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Despre morþi
numai de bine (2005). Regia: Claudiu
Romilã; Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mont Oriol  p. 2. (1980).
Genul: dramã
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

MIERCURI  11 iulie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  14 iulie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30
01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic  Cowboy vs. dinozauri (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic românesc  Astfalt
Tango (1995). Regia: Nae Caramfil.
Genul: comedie.
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

JOI  12 iulie 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Fata Morgana
(1980). Regia: Elefterie Voiculescu;
Genul: dragoste.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Remediul (2001).
Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00

01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
03:00
03:30
04:30
05:00

Cristian Mandeal dirijeazã
100 de violonceliºti
pe scena Ateneului Român
recunoaºtere internaþionalã, va oferi versiuni în premierã
ale acestui nou repertoriu, alãturi de prietenii sãi, membrii
ansamblului Violoncellissimo. Adevãratã atracþie artisticã,
Violoncellissimo, ansamblu compus din muzicieni care
au deja în spate mari succese pe scenele lumii, acum în
formulã de orchestrã, va uimi ºi de aceastã datã publicul
cu noi piese, de la Bolero de Ravel la Bachianas
Braseileras de Villa Lobos, sau Carmina Burana de Carl
Orff, într-un eveniment artistic unic, de neratat.
În ziua urmãtoare, Lanto, organizatorul evenimentului, reafirmã valenþele internaþionale ale
manifestãrii, devenitã una dintre cele mai importante
de profil ce se desfãºoarã în Europa în sezonul estival,
reuºind sã aducã în faþa spectatorilor peste 120 de
interpreþi, ca semn al colaborãrii dintre etnii. Sub
auspiciile muzicii lui Bach, români, maghiari ºi saºi
vor cânta în cor ºi orchestrã, iar componenta europeanã va fi întregitã de muzicieni din Olanda, Germania
ºi Ungaria. Spectatorii vor avea parte de surpriza unei
prime audiþii în România, întrucât membrii orchestrei
vor folosi instrumente baroce, cu corzi de maþ.
Muzicienii îi vor delecta interpretând oratoriul
Matthäus-Passion, una dintre capodoperele muzicii

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Acasã la tata
(2015). Regia: Andrei Cohn;
Genul: comedie
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Prima iubire (2003).
Genul: romantic.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI  16 iulie 2018

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 30 de minute
Film artistic  Povestea unei fete
de la þarã.
Film artistic  Prima zãpadã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

PROGRAMUL



22:30
23:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Maria. (2003).
Regia: Cãlin Peter Netzer;
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Jologs (2002).
Genul: romantic / dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

DUMINICÃ  15 iulie 2018

Festivalul Internaþional
Varã Magicã
Festivalul Internaþional Varã Magicã, aflat în
acest an la a ºaptea ediþie, va celebra, prin concertele
ce vor avea loc pe eleganta scenã a Ateneului Român,
Centenarul Marii Uniri a României. Seria celor 12
spectacole va începe în 11 iulie, cu o punere în scenã
grandioasã, susþinutã de Orchestra Violoncellissimo
100, care va concerta sub bagheta celebrului
dirijor Cristian Mandeal.
Miercuri, 11 iulie, de la ora 19.30, pe scena Ateneului
Român, ansamblul Violoncellissimo, creat ºi condus de
profesorul ºi violoncelistul Marin Cazacu, va deschide
ediþia a VII-a a Festivalul Internaþional Vara Magicã întro variantã super-extinsã compusã din nu mai puþin de
100 de violonceliºti din toate colþurile þãrii. Concertul,
care va fi condus de dirijorul Cristian Mandeal, reprezintã
modul în care ºcoala româneascã de violoncel celebreazã
Centenarul României, violonceliºti din toatã România ºi
de toate vârstele aducând un omagiu peste timp
generaþiilor de iluºtri profesori care i-au format din punct
de vedere profesional. Programul va fi spectaculos,
cuprinzând aranjamente surprinzãtoare pentru
instrumentul considerat a fi cel mai apropiat de vocea
umanã. Cristian Mandeal, dirijorul român cu cea mai largã

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

VINERI  13 iulie 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Buletin de
Bucureºti (1983). Regia: Virgil
Calotescu. Genul: comedie
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Recuperatorul (2010).
Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

sacre culte ale umanitãþii, compusã cu aproape trei sute
de ani în urmã pentru voci, cor dublu ºi orchestre. Titlul
original se traduce Patimile Domnului nostru Isus
Hristos dupã Evanghelistul Matei.
Urmãtorul concert va aduce pe scenã cele mai
mari familii de muzicieni români din ultimul deceniu,
respectiv cele ale lui Valentin Gheorghiu, Marin
Cazacu ºi Gabriel Croitoru.
În recitalul din 26 iulie, cunoscutul violonist Alexandru
Tomescu o va avea ca invitatã pe pianista Sînziana Mircea,
care, în 2017, a fost nominalizatã la titlul de Young
Steinway Artist, o distincþie de elitã acordatã celor mai
promiþãtori tineri pianiºti ai lumii.
Programul Orchestre europene omagiazã România va
etala lucrãri interpretate de Orchestra Naþionalã de Tineret
a Germaniei, Orchestra Naþionalã de Tineret a Spaniei,
London School Simphony Orchestra, Wiener Jeunesse
Orchester ºi Orchestra Naþionalã de Tineret a Franþei,
ultima fiind ºi cea va încheia seria celor 12 concerte, în
29 august a.c. Acestor ansambluri li se vor alãtura Orchestra Naþionalã Simfonicã a României ºi
Orchestra de Tineret România-Moldova.

Miercuri

Joi

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun
emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Vineri

Duminicã

Sâmbãtã
Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian
Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

-//-

12-13
13-14
Tech News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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IMPLICAÞI

Proiecte cofinanþate din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020

Universitatea ºi piaþa muncii
 parteneriat pentru succes!

Muncã, Asumare,
Legalitate pentru Integrare
ºi Nediscriminare (MALIN)
Municipiul Codlea, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, SC Redis
Consult SRL Râºnov, Asociaþia Îngrijiri Acasã, Agenþia de Dezvoltare Durabilã
a judeþului Braºov ºi Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea, deruleazã pe o perioada
de 36 de luni (29 august 2017  28 august 2020) proiectul Muncã, Asumare,
Legalitate pentru Integrare ºi Nediscriminare (MALIN), finanþat prin POCU,
Axa Prioritara 4 - Incluziunea socialã ºi combaterea sãrãciei, Operaþiunea
Reducerea numãrului de comunitãþii marginalizate în care existã populaþie
aparþinând minoritãþii roma (acele comunitãþi în care populaþia aparþinând
minoritãþii roma reprezintã minimum 10% din totalul populaþiei la nivelul
comunitãþii) aflate în risc de sãrãcie ºi excluziune socialã, prin implementarea
de masuri integrate  Schema de ajutor de stat Dezvoltare Localã Integratã
(DLI 3600) în comunitãþile marginalizate în care existã populaþie aparþinând
minoritãþii rome.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care:
 17,751,503.98 lei valoare eligibilã nerambursabilã din Fondul Social European
 315,717.86 lei cofinanþarea eligibilã a beneficiarului si partenerilor
Obiectivul general al proiectului este Creºterea calitãþii vieþii pentru 556 de
cetãþeni care trãiesc în comunitatea marginalizatã din cartierul Mãlin,
municipiul Codlea, prin reducerea numãrului de persoane de minoritate
roma aflate în risc de sãrãcie ºi excluziune socialã.
Grupul þintã:  556 de persoane din comunitatea marginalizatã roma din
cartierul Malin, municipiul Codlea, judeþul Braºov, Regiunea Centru, care vor
beneficia de servicii integrate. Aceste persoane se vor selecta din rândul celor
care se vor afla în situaþie de risc de sãrãcie ºi excluziune socialã la momentul
implementãrii proiectului.
Universitatea Spiru Haret deruleazã un set de activitãþi integrate menite sã
creascã nivelul de ocupare pentru 278 de persoane ºi combaterea decalajelor
de participare pe piaþa muncii formalã comparativ cu populaþia majoritarã.
Prin experþii implicaþi, se implementeazã mãsuri proactive de ocupare precum
consiliere, mediere ºi formare profesionalã. Sunt în plinã desfãºurare cursuri
de formare profesionala pentru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã
(pânã acum, 42 de persoane obþinând o diplomã de calificare), acordându-le,
atât subvenþii de participare, cât ºi servicii de informare, orientare ºi consiliere
(educaþionalã, familialã, a carierei). Totodatã, angajatorii vor fi stimulaþi sã
încadreze pe piaþa muncii, prin acordarea de subvenþii, persoane aparþinând
comunitãþii marginalizate Malin.
Rezultate anticipate: Prin implementarea proiectului se vor obþine o serie
de rezultate, printre care:  175 de dosare de uzucapiune tabularã depuse la
tribunal  150 de acte de proprietate ale locuitorilor din Malin obþinute pentru
terenuri ºi locuinþe  50 contracte de racordare încheiate cu furnizori de utilitãþi
 150 de locuinþe vor beneficia de activitãþi de renovare ºi igienizare a locuinþelor
ºi dotarea minimã a acestora cu aparaturã casnicã (aragazuri cu butelie ºi
frigidere)  81 de contracte individuale de muncã pentru membrii grupuluiþintã  5 contracte de grant încheiate cu 5 persoane juridice ai cãror acþionari
/ asociaþi sunt persoanele din grupul þintã  50 de contracte de subvenþii încheiate
cu pãrinþi/tutori legali ai celor 50 de elevi participanþi la programul de activitãþi
extracurriculare  1 centru multifuncþional în incinta Serviciului de Asistenþã
socialã din cadrul Primãriei  556 de fiºe de evaluare ºi monitorizare pentru
cele 556 de persoane beneficiare a celor douã servicii socio-medicale: (unul de
planning familial ºi prevenirea sarcinilor la minore ºi unul de consiliere cu
privire la problemele de igienã ºi nutriþie) ºi a altor douã servicii sociale: (unul
de consiliere psihologicã - parenting, consiliere violenþã domesticã ºi unul de
consiliere juridicã - informarea pãrinþilor cu privire la drepturile copiilor)
 556 de fiºe medicale pentru persoanele beneficiare ale serviciului medical de
depistare a bolilor cu incidenþã ridicatã  15 dosare cu monitorizarea stãrii de
sãnãtate a beneficiarilor serviciului social de asistenþã medicalã regulatã la domiciliu
 556 de vouchere în valoare de 350 de lei pentru serviciul medical stomatologic
 26 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminãrii cu
1.000 de participanþi, elevi ºi angajaþi în municipiul Codlea  un spot radio cu
mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzãri la nivel local  30 de întâlniri individuale
cu membri ai comunitãþii din Malin pentru animare în vederea implicãrii la
soluþionarea problemelor comunitãþii  278 de recomandãri psihologice pentru
potenþialii angajatori  175 ºedinþe de consiliere profesionalã de grup.
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Proiectul Universitatea ºi piaþa muncii  parteneriat pentru
succes!  106201 este un proiect implementat în cadrul unui
parteneriat între Universitatea Spiru Haret - Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa ºi Asociaþia Sigma
Development Center din Constanþa.
Date financiare:  Valoarea totalã proiect: 2.215.765 lei 
Valoarea nerambursabilã din FSE: 1.845.733 lei  Valoarea
nerambursabilã din Bugetul Naþional: 325.717 lei  Contribuþia
Universitãþii Spiru Haret: 40.552 lei  Contribuþia Asociaþiei
Sigma Development Center: 3.763 lei
Obiectivul general al proiectului: sincronizarea
competenþelor absolvenþilor de studii superioare in domeniul
economic / juridic cu aºteptãrile ºi nevoile pieþei muncii prin
fundamentarea organizatoricã, iniþierea ºi dezvoltarea durabilã a
relaþiei universitate  piaþa muncii.
Grup þintã: Grupul þintã al proiectului este format din  260
de studenþi (ISCED 5  7), nivel de calificare 6-7, cu domiciliul/
rezidenþa în Regiunea Sud-Est, înmatriculaþi la programe de
studiu cu profil economic ºi juridic.  Structura previzionatã a

grupului þintã: femei (aprox 60 %) = 156; bãrbaþi (aprox.
40%) = 104  participanþi mediu rural (aprox. 10%) = 26,
participanþi mediu urban (aprox. 90%) = 234;  studenþi
netradiþionali (aprox. 30 %) = 78; studenþi tradiþionali
(aprox.70%) = 182
Activitãþi adresate studenþilor:  Campanii de informare
ºi conºtientizare privind tranziþia de la ºcoalã la piaþa muncii;
 Consiliere ºi orientare profesionalã;  Practicã de specialitate;
 Activitãþi inovatoare de colaborare universitate  piaþa muncii.
Indicatorii proiectului:  Studenþi care urmeazã studii/cursuri
de formare la încetarea calitãþii de participant = 50  Studenþi care
îºi gãsesc un loc de muncã la încetarea calitãþii de participant = 120
 Studenþi care dobândesc o calificare la încetarea calitãþii de
participant = 190  Studenþi care beneficiazã de sprijin pentru
tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã = 260
Subvenþii acordate participanþilor: 100 lei /student
Premii acordate participanþilor: 180 premii x 1.500 lei/premiu

Manager proiect, conf.univ.dr. Iulia PÂRVU

Pregãtiþi pentru piaþa muncii
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020.
Axa prioritarã 6. Educaþie ºi competenþe. Obiectiv specific 6.13/6.14. Contract POCU/90/6.13/6.14/106242.
Titlul proiectului: Pregãtiþi pentru piaþa muncii.
Durata proiectului 24 luni. Valoarea totalã a proiectului: 2.133.809,03 lei.
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret. Partener: Asociaþia Regal - Centru pentru Tineret Constanþa
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al
proiectului constã în dezvoltarea competenþelor profesionale ºi
abilitãþilor de muncã ale elevilor, în vederea integrãrii cu succes
pe piaþa muncii prin participarea acestora la activitãþi de consiliere
ºi orientare profesionalã ºi la stagii de practicã. Proiectul îºi
propune sã faciliteze elevilor, dobândirea de competenþe ºi aptitudini profesionale specifice prin intermediul asigurãrii condiþiilor
necesare consilierii ºi orientãrii profesionale, participãrii elevilor
la activitãþi de practicã de un înalt nivel calitativ în cadrul unor
întreprinderi/instituþii. Elevii vor cãpãta acele experienþe necesare
tranziþiei de la ºcoalã la viaþa activã, astfel încât sã poatã accede
cu uºurinþã pe piaþa muncii. În acest sens, se vor încheia parteneriate
de practicã cu agenþi economici  potenþial angajatori, vor avea
loc întâlniri periodice între elevi-angajatori-cadre didactice,
pentru a crea punþi de legãturã între ºcoalã ºi mediul de muncã,
dar ºi pentru a adapta curricula ºcolarã la cerinþele actuale ale
pieþei muncii. Totodatã, elevii vor beneficia de servicii profesionale
de consiliere ºi orientare în carierã, fapt ce îi va ajuta sã îºi
descopere traseul educaþional ºi profesional propriu.

Rezultate anticipate:  320 de elevi beneficiari ai stagiilor
de practicã  320 de beneficiari ai activitãþilor de consiliere ºi
orientare profesionalã  320 de teste psihologice aplicate
beneficiarilor activitãþilor de consiliere ºi orientare profesionalã
 10 acorduri de parteneriat universitate-licee tehnologice ºi
colegii tehnice-piaþa muncii/angajatori constituite pentru
derularea activitãþilor de practicã;  320 subvenþii a câte 500 lei
acordate elevilor care finalizeazã stagiul de practicã;  100 de
burse de practicã a câte 270 lei acordate pentru prevenirea
abandonului ºcolar;  4 întâlniri/evenimente în vederea încheierii
de parteneriate între unitãþile de învãþãmânt ºi actorii relevanþi
pe piaþa muncii;  1 centru de informare ºi consultanþã în carierã
pentru elevii ºi absolvenþii învãþãmântului secundar  4 ateliere
echipate ºi dotate în vederea desfãºurãrii stagiilor de practicã
din cadrul liceelor ºi colegiilor tehnologice: 1 laborator
alimentaþie ºi turism; 1 laborator pentru esteticã ºi igiena corpului
omenesc, 1 laborator gastronomie ºi 1 atelier de construcþii.

Manager proiect, Iulia GRECU

PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)  pentru regiunea Centru
Agenþia de Dezvoltare Durabilã a Judeþului Braºov în
parteneriat cu Universitatea Spiru Haret implementeazã
proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)  pentru regiunea
Centru, finanþat prin Programul Operaþional Capital Uman
2014  2020, Axã prioritarã 3: Locuri de muncã pentru
toþi, Obiectivul tematic 3.7: Creºterea ocupãrii prin
susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbanã.
Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea competenþelor antreprenoriale ºi crearea de noi afaceri în regiunea Centru (judeþele:
Braºov, Alba, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu) prin furnizarea
de programe de formare profesionalã ºi activitãþi integrate.
Ca urmare a implementãrii proiectului, 336 de persoane din
Regiunea Centru, cu vârsta între 18-64 de ani, vor beneficia
de mãsuri de formare în domeniul antreprenoriatului.

Minimum 36 de planuri de afaceri vor fi sprijinite a se
implementa în mediul urban, în diferite domenii non Agricole,
prin finanþarea acestora cu maximum 35.000 euro, fonduri
nerambursabile.
Proiectul oferã posibilitatea studenþilor Universitãþii Spiru
Haret sã îºi dezvolte propriile afaceri, prin participarea la
cursul de competenþe antreprenoriale ºi participarea la
concursul de planuri de afaceri.
Pânã la data apariþiei prezentului articol, un numãr de 112
studenþi din cadrul Centrului Teritorial Braºov s-au înscris în
acest proiect. Înscrierile continuã!
Pentru detalii suplimetare: www.profitantreprenor.ro
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritarã 3 Locuri de muncã pentru toþi .
Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanã.
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes.
Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã. Cod SMIS: 104098. Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

START COMPETIÞIEI PENTU SELECÞIA PLANURILOR DE AFACERI
Competiþia pentru Selecþia de Planuri de afaceri pleacã de la
ceea ce ºi-a propus proiectul Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, prin obiectivului general al proiectului: susþinerea antreprenoriatului ºi a ocupãrii pe cont propriu prin
furnizarea de programe de formare profesionalã în vederea înfiinþãrii
de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban ºi crearea de
noi locuri de muncã.
Competiþia vine ca o continuare fireascã a celorlalte activitãþi; dupã
furnizarea cursului de Competenþe Antreprenoriale, în cadrul
cãruia a fost finalizatã activitatea de predare pentru toate cele 14 grupe
ºi care a contribuit în mod determinant la dezvoltarea culturii antreprenoriale, în rândul cursanþilor, prin cele 5 (cinci) module parcurse, au
fost furnizate ºi dezvoltate competenþe complexe ºi integrate necesare
iniþierii de noi afaceri ºi, implicit, crearea de noi locuri de muncã în
judeþele aferente regiunii Sud Muntenia. Începând cu 27 iunie, se
deruleazã activitatea de îndrumare pentru elaborarea de Planuri de
Afaceri, în vederea pregãtirii Planurilor de Afaceri de cãtre cursanþii din
grupele de formare pentru susþinerea Examenului Final al cursului de
Competenþe Antreprenoriale în vederea dobândirii Certificatului
de absolvire a cursului de Competenþe Antreprenoriale. În luna
iulie a demarat o nouã activitate, Competiþie pentru selecþie Planuri
de afaceri care este programatã în cadrul subactivitãþii SA4.1  Organizare
competiþie pentru selecþie Planuri de afaceri.
Competiþia pentru Selecþia de Planuri de afaceri se adreseazã
persoanelor fizice care au vârsta peste 18 ani ºi au domiciliul sau
reºedinþa în unul din judeþele din aria de implementare a proiectului
(Dâmboviþa, Argeº, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiþa ºi Cãlãraºi)
ºi care doresc sã înfiinþeze o afacere non-agricolã în mediul urban, cu

CÃUTÃM VIITORI ANTREPRENORI SMART

sediul social în unul din judeþele din regiunea de implementare (Dâmbovita,
Argeº, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiþa sau Cãlãraºi).
În cadrul competiþiei de planuri de afaceri vor fi selectate 42 de
planuri de afaceri în limita a maximum 178.340 lei / Plan de afaceri
(40.000 euro la cursul inforeuro aferent lunii august 2016 de 4,4585 lei/
euro) ºi în limita bugetului total alocat subvenþiilor de maximum
7.490.280 lei, din care:  38 planuri de afaceri vor fi selectate dintre
planurile depuse de membrii grupului þintã al proiectului, absolvenþi ai
cursului de formare profesionalã Competenþe antreprenoriale;  4 planuri
de afaceri vor fi selectate dintre planurile depuse de persoane din publicul
larg; minimum 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeþ din
aria de implementare a proiectului (Dâmbovita, Argeº, Prahova,
Teleorman, Giurgiu, Ialomiþa ºi Cãlãraºi);  cel puþin 11 planuri de afaceri
selectate (25%) vor propune concret mãsuri privind utilizarea ºi calitatea
TIC prin implementarea unor soluþii TIC în procesul de producþie /
furnizare de bunuri, prestare de servicii ºi/sau execuþie de lucrãri;  numãrul
planurilor de afaceri selectate care prevãd activitãþi economice care se
încadreaza în CAEN, secþiunea G  Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul;
repararea autovehicolelor ºi motocicletelor, nu va putea depãºi 20% din
numãrul total al planurilor de afaceri finanþate.
Încurajãm studenþii, atât cei care fac parte din Grupul Þintã,
cât ºi pe cei care au idei de afaceri, sã-ºi depunã propriul Plan
de Afaceri ºi astfel au ºanse sã-ºi punã în aplicare ideea de
afacere ºi sã beneficieze de subvenþia de 40.000 euro. Îi aºteptãm
la evenimentele de informare pe care le vom desfãºura!
În prima etapã vom promova Compeþia pentru Selecþia
Planurilor de Afaceri la nivelul Grupului Tintã, cât ºi la nivelul publicului
larg, indicând potenþialul acestora de a dezvolta Startup-uri ºi analiza

Proiect cofinanþat din Fondul Social European
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utilitãþii acestora la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, astfel
vor fi programate o serie de întâlniri de informare în toate judeþele
Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în lunile Iulie ºi August.
În data de 3 iulie a avut loc primul eveniment de informare din cadrul
Campaniei de Promovare a Competiþiei pentru Selecþia Planurilor de
Afaceri. Acesta a fost gãzduit de cãtre Facultatea de ªtiinþe Economice
Câmpulung, din cadrul Universitãþii Spiru Haret. La acest eveniment
au participat ºi studenþii USH interesaþi de Competiþie, parte dintre ei
beneficiind de cursul de Competenþe Antreprenoriale din cadrul
proiectului.
Desfãºurarea Competiþiei pentru Selecþia Planurilor de
Afaceri ºi Afiºarea rezultatelor în conformitate cu Graficul
desfaºurarii activitãþilor se va realiza în lunile Septembrie ºi Octombrie.
Toate informatiile referitoare la Competitia pentru Selecþia
Planurilor de Afaceri vor fi detaliate în Metodologia de Organizare
ºi Desfasurare a Competiþiei pentru Selecþia Planurilor de Afaceri
(http://antreprenorismart.ro;
http://portal.antreprenorismart.ro/)
Câºtigãtorii Competiþiei pentru selecþia Planurilor de Afaceri vor
beneficia de un stagiu de practicã de 40 de ore în întreprinderi cu obiect
de activitate similar celui în care vor sã dezvolte afacerea. Aceºtia vor
beneficia ºi de sprijin sub forma unor sesiuni de consultanþã/
mentorat în vederea implementãrii Planurilor de Afaceri.
Competiþia pentru Selecþia Planuri de afaceri reprezentã o
oportunitate ºi pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret! Vã aºteptãm
la viitoarele evenimente de informare ce vor avea loc în toate judeþele
Regiunii Sud Muntenia!

Expert PR, Loredana POPESCU
Manager Proiect, Marin CRUCERU
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