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Student implicat - absolvent instruit - carierã de succes
CONFERINÞA NAÞIONALÃ DE LANSARE A PROIECTULUI

ProFemin

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion
e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru
Drepturile Femeii din România, vã invitã sã participaþi la Conferinþa de lansare a proiectului
ProFemin (POSDRU/144/6.3/126567).
Evenimentul va avea loc joi, 19 iunie 2014, începând cu ora 10.00, la sediul
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, ºoseaua Berceni nr. 24, sector 4, în sala 220
a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport.
În cadrul Conferinþei vor fi prezentate obiectivele proiectului ºi principalele
activitãþi ce vor fi implementate în perioada mai 2014  noiembrie 2015.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii, cu scopul de
a creºte oportunitãþile de angajare a femeilor, prin conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului
larg ºi a factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã
a 3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor
ºi a nivelului de calificare a acestora pentru adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a muncii
modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru,
Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de management a proiectului, a tuturor
experþilor implicaþi în proiect, a reprezentanþilor mass-media ºi a altor invitaþi.
Pentru detalii suplimentare ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42
sau la adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu S.C. Excelsior S.R.L. ºi S.C. Com Util S.R.L,. anunþã
demararea proiectului cu titlul Student implicat - absolvent instruit - carierã de succes, finanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:Investeºte
în oameni!, Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii,Domeniul major de
intervenþie 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã, contract POSDRU/161/2.1/G/137940, implementat în
zona Sud-Est, Constanþa.
Valoarea totalã a proiectului este de 2.119.545,95 lei.
Perioada de implementarea a proiectului este 29.04.2014  28.10.2015.
Obiectivul general al proiectului constã
în dezvoltarea competenþelor ºi abilitãþilor de
muncã ale studenþilor economiºti în vederea
integrãrii cu succes pe piaþa muncii. Prin
intermediul asigurãrii condiþiilor necesare
consilierii ºi orientãrii profesionale, participãrii
studenþilor la activitãþi de practicã de un înalt
nivel calitativ, în cadrul unor întreprinderi /
instituþii reale ºi simulate, studenþii vor cãpãta
acele experienþe necesare tranziþiei de la ºcoalã
la viaþa activã.
În cadrul proiectului, vor beneficia de consiliere
ºi orientare profesionalã 360 de studenþi economiºti,
260 de studenþi vor participa la stagii de practicã în
medii reale de muncã ºi 100 de studenþi vor fi instruiþi
în cadrul a douã întreprinderi simulate.

Se vor acorda 60 de premii pentru cei mai buni
studenþi care se vor remarca în stagiul de practicã ºi
100 de premii pentru studenþii implicaþi în derularea
activitãþii în cadrul celor 2 întreprinderi simulate.
Grupul þintã al proiectului este format din studenþi
ºi masteranzi.

Informaþii suplimentare se pot obþine pe site-ul proiectului www.studentimplicat.ro sau de la Universitatea
Spiru Haret, manager proiect, Iulia Grecu, telefon: 0766.472670; e-mail: iulia.grecu@studentimplicat.ro
sau elianro@yahoo.com.

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013: Investeºte în oameni!
Axa prioritarã: 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie: 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã

3500 de femei
beneficiazã de formare profesionalã
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat
cu Servicios Integrales de Contratacion e
Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus)
Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru
Drepturile Femeii din România, a demarat,
în data de 09.05.2014, proiectul cu titlul
ProFemin, cu o duratã de implementare de
18 luni. Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritar 6 Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de
intervenþie 6.3 Promovarea egalitãþii de
ºanse pe piaþa muncii.
Proiectul are ca obiectiv general
îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii,
cu scopul de a creºte oportunitãþile de
angajare a femeilor, prin conºtientizarea
ºi sensibilizarea publicului larg ºi a
factorilor de decizie referitor la egalitatea de
ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã
a 3.500 de femei, într-o perioadã de
18 luni, în vederea creºterii încrederii
în sine, a abilitãþilor ºi a nivelului de calificare
a acestora pentru adaptarea ºi integrarea
pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã
ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor
de dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest,
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Vest, Bucureºti-Ilfov.
Proiectul îºi propune îndeplinirea
obiectivului general printr-o serie de
obiective specifice, ºi anume:
 promovarea ºi susþinerea învãþãrii pe tot
parcursul vieþii, a avantajelor formãrii
continue ºi dezvoltãrii de noi competenþe în
concordanþã cu cerinþele ºi dinamica pieþei
muncii, prin organizarea ºi desfãºurarea de
programe de formare profesionalã finalizate
cu obþinerea unei certificãri recunoscute, în
conformitate cu actele normative în vigoare;
 dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor
grupurilor vulnerabile, prin organizarea ºi
desfãºurarea de programe de formare
profesionalã a adulþilor, de calificare/
recalificare a 2.950 de femei pentru: lucrãtor
în comerþ; babysitter; îngrijitoare bãtrâni la
domiciliu; agent curãþenie clãdiri ºi mijloace
de transport; lucrãtor social; operator
introducere, validare ºi prelucrare date;
inspector resurse umane; agent comercial;
asistent de gestiune; operator calculator
electronic ºi reþele; alte programe de calificare/
recalificare, care rãspund ºi altor nevoi ale

grupului þintã, identificate pe durata
implementãrii proiectului;
 sprijinirea iniþiativelor antreprenoriale
feminine, prin organizarea ºi desfãºurarea de
programe de formare de specializare în
domeniul antreprenorial pentru 500 de femei,
precum ºi prin acordarea de asistenþã de
specialitate femeilor interesate de dezvoltarea
carierei în vederea iniþierii ºi dezvoltãrii
a 70 de activitãþi economice independente,
îmbunãtãþind accesul femeilor pe piaþa muncii
ºi creºterea ratei de ocupare;
 promovarea egalitãþii de ºanse, prin
organizarea ºi desfãºurarea de programe
de formare de specializare în vederea
dobândirii de competenþe socio-civice de cãtre
50 de femei din grupul þintã, care pot deveni
vectori de imagine ºi diseminatori în
ceea ce priveºte egalitatea de ºanse, cu
accent pe egalitatea de gen;
 studierea diferenþelor bazate pe gen
în ceea ce priveºte cariera ºi veniturile,
precum ºi segregarea bazatã pe gen, existente
pe piaþa muncii, privind femeile de
naþionalitate românã care muncesc în þarã ºi
în strãinãtate, prin efectuarea de cercetãri în
domeniu, oferind factorilor de decizie
instrumente de lucru în vederea propunerii
mãsurilor de remediere;
 transferul de bune practici transnaþionale,
bazat pe schimburi de experienþã ºi
materializat sub forma a 2 studii integratoare
a bunelor practici identificate, în vederea
furnizãrii de informaþii utile tuturor factorilor
interesaþi în abordarea problemelor cu
care se confruntã femeile, în raport cu
dinamica pieþei muncii;
 creºterea conºtientizãrii ºi sensibilizãrii
persoanelor cu atribuþii în elaborarea
politicilor privind promovarea abordãrii
egalitãþii de ºanse ºi de gen, dar ºi a opiniei
publice, în vederea creºterii nivelului de
informare în societatea româneascã cu privire
la violenþa domesticã, inegalitãþile din piaþa
muncii, stereotipurile culturale etc.
Atât obiectivul general, cât ºi obiectivele
specifice sunt în conformitate cu prevederile
DMI 6.3, vizând atingerea obiectivelor
POSDRU ºi DCI POSDRU în mod
structurat ºi argumentat.. Astfel, proiectul
rãspunde, în mod direct, obiectivului general
al Axei Prioritare 3, Promovarea incluziunii
sociale, prin grupul þintã cãruia se adreseazã
ºi prin activitãþile pe care le propune.
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Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, în parteneriat
cu Baroul Constanþa anunþã demararea proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 Construieºte-þi practic
profesia juridicã din facultate!, proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Valoarea totalã a proiectului este de 2.157.625,00 lei.
Perioada de implementare a proiectului: 24.04.2014  23.10.2015.

Obiectivul general al proiectului este creºterea
ºanselor de succes ale viitorilor absolvenþi de
învãþãmânt juridic în procesul de tranziþie de la ºcoalã
la locul de muncã, prin furnizarea unui program
integrat de consiliere profesionalã ºi practicã de
specialitate. Prin consilierea ºi orientarea în profesie,
beneficiarii vor cunoaºte care sunt profesiile juridice
care li se potrivesc ºi vor putea stabili cu uºurinþã

un plan de carierã personalizat, evitând, astfel, luarea
unor decizii greºite, pierderea inutilã a timpului ºi a
banilor pregãtindu-se pentru profesii care nu li se
potrivesc.
Obiectivul general al proiectului se va realiza prin
intermediul asigurãrii desfãºurãrii unor activitãþi de
consiliere si orientare profesionalã, oferite studenþilor
sub formã de întâlniri, în grup tip coaching ºi
consiliere individualã, ºi prin participarea acestora la
stagii de practicã în cadrul unor instituþii de profil
juridic, unde sã îºi însuºeascã competenþele de muncã
ºi experienþa necesare unei tranziþii facile spre piaþa
muncii, iar, prin crearea unei sãli de judecatã simulate,
sã îºi punã în practicã acele competenþe ºi sã
experimenteze abilitãþile dobândite.
În cadrul proiectului, vor beneficia de consiliere
ºi orientare profesionalã 360 de studenþi, 200 de
studenþi vor participa la stagii de practicã în cabinete
de avocat ºi vor organiza procese simulate în sala
de judecatã amenajatã în cadrul proiectului.
Se vor acorda 10 premii pentru cel mai bun
portofoliu de practicã ºi un premiu pentru cel mai
bun proces simulat.
Grupul þintã al proiectului este format din
studenþi ºi masteranzi.

Informaþii suplimentare se pot obþine pe site-ul proiectului www.profesiajuridica.ro sau de la Universitatea Spiru
Haret, manager proiect, Onorina Botezat, telefon: 0723/969079; e-mail: drept_ct_onorina.botezat@spiruharet.ro

Condiþiile de participare
la mobilitãþile studenþeºti
Pentru a candida la concursurile de selecþie în vederea obþinerii unei mobilitãþi în
cadrul Programului ERASMUS+, solicitanþii trebuie sã îndeplineascã, simultan,
urmãtoarele condiþii:
 sã fie înmatriculaþi la Universitatea Spiru Haret, indiferent de nivelul de studiu
(licenþã, master);
 sã fi absolvit cel puþin un an de studiu în momentul începerii mobilitãþii
(se aplicã numai în cazul nivelului licenþã);
 sã fie integraliºti dupã ultima sesiune de examene;
 sã deþinã un certificat de competenþã lingvisticã într-o limbã de circulaþie internaþionalã
sau în limba în care se predau cursurile la universitatea partenerã pentru care candideazã;
 sã nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS, cu sau fãrã suport financiar
din partea Uniunii Europene;
 condiþii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte (de exemplu: scrierea
unui proiect de cercetare);
 selecþia are loc la nivelul facultãþii care oferã mobilitatea.
Se poate candida doar pentru nivelul de studiu la care solicitantul este înmatriculat.

