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Introducere

Introducere
Facultatea de Științe Juridice, Economice
și Administrative Craiova este parte
componentă a Universităţii Spiru Haret
Bucureşti, acreditată prin Legea nr.
443/05.07.2002 şi îşi desfăşoară activitatea cu
șase programe de studii de licenţă:
Contabilitate şi informatică de gestiune;
Finanţe şi bănci; Management; Drept;
Administrație publică şi Poliție locală şi trei
programe de studii de master: Contabilitate
– Audit intern în sisitemul public şi privat;
Finanțe și administrație publică europeană și
Științe penale și criminalistică.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative Craiova a luat naştere în
anul 2015, prin unirea celor două facultăţii
care au funcţionat în cadrul Centrului
Universitar Craiova al Universităţii Spiru Haret
Bucureşti, Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică Craiova.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative Craiova din cadrul
Universităţii Spiru Haret îşi desfăşoară
activitatea în noua formă de organizare a
învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă,
masterat, doctorat) în concordanţă cu
prevederile Legii 288/2004, cu programele de
studii de licenţă: Contabilitate şi informatică
de gestiune, din domeniul Contabilitate,
Finanţe şi bănci din domeniul Finanţe,
Management din domeniul Management,

Drept, din domeniul Drept, Administraţie
publică din domeniul Ştiinţe Administrative,
Poliţie locală din domeniul Ştiinţe
Administrative, şi programele de studii de
masterat: Contabilitate – Audit în sistemul
public şi privat din domeniul Contabilitate,
Finanţe şi administraţie publică europeană din
domeniul Finanţe și Ştiinţe Penale şi
Criminalistică din domeniul Drept.
În prezent, facultatea organizează cursuri
cu durata de 3-4 ani (180-240 credite) pentru
formele de învăţământ cu frecvenţă – IF,
învăţământ cu frecvenţă redusă – IFR şi
învăţământ la distanţă – ID, în conformitate cu
Legea nr. 1/2011.
Misiune şi obiective
Facultatea şi-a asumat misiunea de a
forma specialişti cu pregătire superioară,
universitară, în domeniile contabilităţii,
finanţelor, managementului, dreptului, și
administraţiei publice, în concordanţă cu:
1. Clasificarea Internaţională tip a
profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii
al Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
organism specializat al ONU;
2. Clasificarea Ocupaţiilor din România;
3. Noile exigenţe ale reconstrucţiei
societăţii româneşti generate de tranziţia de la
vechiul tip de societate la noua societate
avansată, contemporană.
Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat
scopul şi obiectivele principale de activitate
astfel:
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1. pregătirea specialiştilor necesari
asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor
de profil, în cadrul sistemului naţional de
cercetare ştiinţifică;
2. formarea specialiştilor necesari pentru
extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului
calitativ al învăţământului economic, la toate
treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului
naţional de învăţământ;
3. formarea de jurişti şi economişti,
specialişti în domeniile drept, administraţie
publică, contabilitate, finanţe şi management;
4. compatibilizarea formaţiei profesionale
şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu
standardele Sistemului european de credite
transferabile, în vederea promovării mobilităţii
şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul
european.
Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor
propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga
sa activitate să asigure o relaţie organică între
pregătirea teoretică, metodologică şi
capacitatea de valorificare a formaţiei de
specialitate obţinute de către studenţi, în
diferitele domenii de activitate din sistemul
social.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative – Craiova are în vedere
pregătirea studenţilor pentru a deveni
specialişti superior calificaţi, competenţi în
analiza, interpretarea, explicarea şi formularea
de propuneri şi soluţii şi de soluţionare
ştiinţifică, practică, a problemelor economice
la nivel micro, macro şi mondoeconomic.
Structura organizaţională şi funcţională
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative – Craiova, este structurată
pe şase programe de studii: Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, pe baza domeniului
de licenţă Contabilitate, Finanţe şi Bănci, pe
baza domeniului de licenţă Finanţe,
Management, pe baza domeniului de licenţă
Management, Drept, pe baza domeniului de
licenţă Drept, Administraţie Publică, pe baza
domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative,
Poliţie Locală, pe baza domeniului de licenţă
Ştiinţe Administrative.
În facultate îşi desfăşoară activitatea două
departamente – Departamentul de Ştiinţe
Economice şi Departamentul de Ştiinţe
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Juridice şi Administrative, care grupează
personalul didactic din cadrul celor două
profile de specialitate.
În prezent, facultatea organizează:
1. studii universitare de licenţă, cu durata
de trei-patru ani (180-240 de credite);
2. studii de masterat (ciclul II de studii, cu
o durată de două/patru semestre);
3.
programul
de
pregătire
psihopedagogică, metodică şi practică pentru
cariera didactică.
În cadrul facultăţii sunt organizate şi
funcţionează formele de învăţământ cu
frecvenţă – IF, cu frecvenţă redusă - IFR, la
distanţă - ID.
Conducerea activităţilor didactice se
realizează prin structurile şi funcţiile de
conducere existente la nivelul facultăţii, şi
anume:
Consiliul
facultăţii,
Consiliile
departamentelor, respectiv, decan, prodecan
şi directorii de departament. Structura
facultăţii include şi serviciile administrative şi
tehnice, de secretariat, tehnic, de întreţinere,
casierie.
Conţinutul şi procesul de învăţământ
Atât conţinutul, cât şi procesul de
învăţământ sunt subordonate exigenţelor
majore de asigurare a unei consecvenţe şi
consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi
finalitatea studiilor de licenţă şi masterate,
oferite de facultate. „Curriculumul”, concretizat
în planurile de învăţământ şi programele
disciplinelor de studii este proiectat în
concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare al
ştiinţelor economice, este profilat în
concordanţă
cu
exigenţele
dinamicii
economico-sociale naţionale şi mondiale,
precum şi cu cele ale diferitelor categorii de
beneficiari şi realităţile pieţei muncii.
Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile
de bază ale pregătirii şi formării studenţilor
utilizate de corpul profesoral al facultăţii sunt
moderne, în concordanţă cu didactica actuală
a învăţământului superior.
La absolvirea studiilor studenţii pot obţine:
1. Diplomă de licenţă însoţită de
suplimentul de diplomă, din programul de
studii urmat;
2. Diplomă de masterat însoţită de
suplimentul de diplomă;

Posibilităţi de integrare în viaţa
profesională după absolvire
În funcţie de programele de studii urmate,
absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa
posturi de specialitate în:
1. unităţi de cercetare ştiinţifică,
fundamentală sau aplicativă, ale academiilor
de ştiinţe, universităţilor, organelor de
specialitate ale ministerelor, agenţiilor
naţionale, consiliilor judeţene şi municipale,
corporaţiilor şi întreprinderilor economice, etc.,
dacă au absolvit studii universitare de licenţă,
masterat şi studii doctorale.
2. sistemul de învăţământ primar şi
gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al
Programului de pregătire pentru profesiune
didactică) sau în învăţământul liceal şi
superior (dacă absolvă şi un ciclu de studii
universitare de masterat şi modulul II (30
credite) al Programului de pregătire pentru
cariera didactică);
3. unităţi economice publice sau private,
industriale,
agricole,
de
transporturi,
comerciale, din servicii sociale etc.
4. Judecătorii, Tribunale, Parchete,
Cabinete de avocatură, Cabinete notariale, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
5. administraţia publică centrală, zonală,
judeţeană, locală;
În prezent, Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Economice şi Administrative – Craiova din
cadrul Universităţii Spiru Haret funcţionează în
cadrul imobilelor situate în str. Vasile Conta
nr.4 şi str. Brazda lui Novac nr.4, deţinute în
proprietate de către Universitatea Spiru Haret.
Clădirile dispun de săli de curs şi de seminar,
laboratoare dotate cu echipamente de ultimă
generaţie (calculatoare cu software-uri
corespunzătoare cu licenţă, mijloace moderne
de sonorizare, videoproiectoare şi laptop-uri),
laboratoare de cercetare (laborator de finanţe,
laborator de contabilitate, laborator de
criminalistică, laborator foto şi un laborator de

limbi străine) o bibliotecă adecvată şi 2 săli de
lectură.
Facultatea se prezintă ca o structură
complexă, care este capabilă să atingă
standarde de performanţă în principalele
domenii de activitate: educaţie, cercetare,
activităţi cu caracter administrativ.
Studenţii
Facultăţii
reprezintă
o
comunitate activă, numeroasă, la acest
moment fiind prestate servicii academice către
un număr însemnați de studenţi.
Moștenirea Spiru Haret ...
Spiru Haret – destin psihologic şi destin
semnificativ

Când este vorba de existenţa, de destinul
unor oameni care sunt personalităţi, ne dăm
lesne seama – aşa cum am făcut-o până
acum – că aceştia se deosebesc, de ceilalţi,
prin tot ceea ce fac. Există şi distingem, astfel,
două feluri de existenţă ale fiinţei umane: o
existenţă psihologică care se sfârşeşte, se
termină cu moartea, şi o existenţă
semnificativă care ţine şi după moarte. Iar
dacă ne referim la cel de-al doilea fel de
existenţă, vorbim, de fapt, de nemurire, care
implică un paradox: nemurirea, iată, începe
numai după ce omul a murit, înainte de a muri
nimeni nu este nemuritor. Problema aceasta,
veche, şi-au pus-o oamenii de când există
această lume, căreia, în încercarea de a
elucida-o, i-au dat diferite definiţii,
interpretări… Pentru Martin Heidegger – unul
dintre cei mai mari filosofi ai tuturor timpurilor
– viaţa înseamnă fiinţare, adică a exista întrun mod semnificativ şi a nu trăi, pur şi simplu,
destinul comun, psihologic, care se termină cu
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3. Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi
de studii, din Programul de pregătire pentru
profesiunea didactică a absolvenţilor care
doresc să poată lucra şi în învăţământul
primar sau gimnazial.
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moartea, ci de a face în viaţa aceasta şi ceva
care să asigure şi o nemurire. Omul, care nu
are şi alte mijloace, vrea să-şi asigure
existenţa prin progenitură, adică să lase copii,
care, la rândul lor, vor avea alţi copii, şi-n felul
acesta asigură o prelungire, dar tot de natură
psihologică, până când intervine cineva ca
nemuritor…
Este şi cazul lui Spiru Haret… cel căruia
astrele i-au fost favorabile întrutotul, atât în
ceea ce a întreprins în concret cât şi în
opţiunile privitoare la preocupările sale
viitoare… hărăzindu-l, sub auspicii favorabile,
cu o minte sclipitoare şi cu o mare sete şi
dragoste pentru învăţătură, încă din fragedă
copilărie, purtându-l ca să devină, după cum
vom avea să-l ştim în veac: „Personalitatea
cea mai reformatoare a epocii, respectiv a
începutului de secol al XX-lea”. L-aş asemăna
cu marile spirite ale Renaşterii din Europa,
sub unghiul multiplelor sale preocupări şi mai
cu seamă pentru profundul său umanism.
Astfel el şi-a asigurat un loc în Panteónul
marilor personalităţi ale culturii şi ştiinţei
româneşti şi universale.
Avem în vedere, totodată, şi înlănţuirea
unor situaţii, care mai de care mai persuasive,
care lasă să se întrevadă faptul că aproape
nimic în lumea asta nu este întâmplător…
Este vorba, bunăoară, de un alt mare
cărturar român, de data aceasta de altă
factură – filosof, un Socrate al timpurilor
noastre moderne – Constantin Noica (19091987), care, în drumul desăvârşirii sale
8

intelectuale, a studiat şi la liceul "Spiru Haret"
din Bucureşti (între 1924-1928) şi a participat
de mai multe ori (în perioada cât a stat la
Berlin, din octombrie 1940 până în 1944), în
calitate de referent în filosofie la Institutul
Româno-German, la seminarul de filosofie al
profesorului Martin Heidegger, despre care
am rostit deja câteva idei circumscrise
contextului în care vorbim. Schema elaborată
de Noica, şi corelată cu acelaşi context,
privitoare la individual, permisivă numai la
includerea unor personalităţi de talia şi
anvergura lui Spiru Haret, este în total acord
cu viziunea heideggeriană, referitoare la
existenţialism.
Constantin Noica, cu autoritatea sa
gnomică, întruchipând superlativul în gândirea
filosofică românească, cu privire la individual
„consideră că există o gamă largă de
individuali, astfel încât semnificativ este
individualul excepţional” , ceea ce confirmă pe
de-a întregul explicaţia avansată până în
acest punct cu privire la Spiru Haret.
Din această perspectivă, spiritul tutelar al
lui Spiru Haret dăinuie şi astăzi, este viu, şi că
acesta ne călăuzeşte neostenit spre viitor,
spre alte dimensiuni spirituale româneşti.
În logica marilor prefaceri, novatoare, din
sistemul social, cultural şi educaţional
românesc, peste un arc de timp apreciabil, se
înscriu, în plan instituţional, şi Fundaţia
România de Mâine şi Universitatea ce poartă
numele ilustrului nostru înaintaş, cu largi
deschideri spre o hrană spirituală folositoare
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viitorimii, botezate fericit, de principalul lor
ctitor, preşedinte şi rector, domnul profesor
universitar doctor Aurelian Bondrea.
Este, în fapt, urzeala subtilă a faptelor
mari, semnificative, care, funciar, fiinţează,
trecând din existenţa psihologică, comună, în
existenţa semnificativă, aidoma de subtil,
asigurând o continuitate…
Revenind la teoria filosofică privitoare la
existenţa fiinţei umane, împărtăşită genial, pe
de o parte, în operele sale, de către marele
filosof german, Martin Heidegger, precum şi
de către grandiosul Noica, pe de altă parte, în
operele sale – revelatoare toate în sensul
expunerii mele – putem să desprindem
justeţea aspectului posibil, asumat în concret,
în universul ideatic al celor doi filosofi şi, ca o
ultimă observaţie, spriji-nită obiectiv pe aceste
elemente, fără a avea conştiinţa îndepărtării
de adevăr, în cele din urmă, dovedesc şi
susţin astfel veridicitatea celor afirmate,
invocând în sprijin existenţa semnificativă,
încă de pe acum, a acestor ilustre personaje
contemporane, despre care tocmai am făcut
vorbire…
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Programe de licență

Programe de licență
Absolvenţii programului de studii
Contabilitate şi informatică de gestiune pot
profesa ca și: Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în gestiunea economică,
Analist, Referent de specialitate financiarcontabilitate, Contabil, Contabil bugetar,
Auditor
intern,
Controlor
financiar,
Administrator financiar, Contabil financiarbancar, Consilier financiar-bancar, Revizor
contabil, Cenzor, Controlor de gestiune,
Consultant bugetar, Inspector economist,
Ofiţer bancar etc.
Absolvenţii programului de studii Finanţe
şi Bănci pot profesa ca: Specialişti în sistemul
financiar-bancar, Economişti în alte domenii
decât cele financiar-bancare, Agenţi în
activitatea financiară şi comercială, Agenţi de
valori şi cambişti (Brokeri valori), Agenţi de
asigurări, Agenţi imobiliari, Experţi în
evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie,
Agenţi în activitatea financiară şi comercială în
alte domenii ale economiei naţionale,
Inspectori şi agenţi financiari, Inspectori de
vamă şi frontieră (Vameşi), Inspectori de taxe
şi impozite, Inspectori de pensii şi asigurări
sociale.
Programul de studii Management asigură
absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca:
Consultant în management, Manager proiect,
Manager marketing, Manager în domeniul
siguranței alimentare, Manager în activități de
turism, Manager general, Manager financiar,
10

Manager farmacii, Manager de proiect în
parteneriat public-privat, Manager de
întreprindere socială, Manager de inovare,
Manager bancar, Manager aprovizionare,
Manager al sistemelor de management al
riscului, Manager al sistemelor de
management de mediu, Manager al
sistemelor de management al calității,
Manager al organizației culturale, Manager
achiziții etc.
Programul de studii universitare de licenţă
Drept pregăteşte specialişti în domeniul
juridic, care au posibilitatea să profeseze ca
Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi,
Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători,
Cadre didactice, Auxiliari ai instanţelor de
judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De
asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa
posturi de Consilieri juridici, Referenţi,
Coordonatori de programe şi alte funcţii care
solicită cunoştinţe juridice.
Programul de studiu Administraţie publică
pregăteşte
specialişti
în
domeniul
administraţiei publice centrale şi locale, care
au posibilitatea de a profesa ca: Manager
proiect, Consilier administrație publică, Expert
administrație publică, Consilier armonizare
legislativă, Expert armonizare legislativă,
Inspector de specialitate în administrația
publică, Referent de specialitate în
administrația
publică,
Consultant
în
administraţie publică, Agent de dezvoltare,
Reglementator sau Administrator public.
Absolvenţii specializării Poliţie locală pot
activa în piaţa muncii pe posturi precum:
Poliţist local / comunitar, Asist. de cabinet,
Facilitator de dezvoltare comunitară,
Administrator public, Consilier în administraţia
publică, Consultant în administraţia publică,
Expert în administraţia publică, Inspector de
specialitate în administraţia publică sau
Secretar administrativ.

Licență în Contabilitate și
Informatică de Gestiune
Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice
Domeniul de licenţă: Contabilitate şi
informatică de gestiune
Facultatea: Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
Director de departament:
Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina
Coordonator program de studii:
Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani /
180 credite
Forma de învăţământ: IF
Scurtă descriere a programului de studii
 Personalul didactic
Prof. univ. dr. Gavrilă Nicoleta Laura
Prof. univ. dr. Mihail Gheorghe
Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel
Conf. univ. dr. Bică Elena
Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina
Conf. univ. dr. Bondrea Marian
Conf. univ. dr. Constantinescu Madalina
Conf. univ. dr. Firică Camelia
Conf. univ. dr. Ghiţă Emil
Conf. univ. dr. Ilie Dragoș
Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian
Conf. univ. dr. Moise Simona
Conf. univ. dr. Rotaru Simona
Conf. univ. dr. Ungureanu Laura
Lect. univ. dr. Barbu Cristina Mihaela
Lect. univ. dr. Cocoşilă Gabriela Mihaela
Lect. univ. dr. Ghiță Mirela Claudia
Lect. univ. dr. Simionescu Silvia
Asist. univ. dr. Bogdănoiu Cristiana
Asist. univ. dr. Dincă Sorin

 Misiune şi obiective
Programul de studii Contabilitate şi
informatică de gestiune are o misiune
didactică – de pregătire a viitorilor economişti
la un înalt nivel de competenţă în domeniu,
comparativ cu standardele internaţionale –
precum şi o misiune ştiinţifică, de cercetare
fundamentală şi aplicativă, iar armonizarea şi
corelarea activităţii didactice cu cea de
cercetare ştiinţifică constituie factorul esenţial
pentru a crea un sistem universitar eficient,
bazat pe competiţie, ca factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii
Contabilitate şi informatică de gestiune (în
conformitate cu misiunea sa) se concentrează
pe necesitatea de a răspunde nevoilor
specifice ale pieţei forţei de muncă înalt
calificate, în condiţiile compatibilizării
sistemului românesc de învăţământ cu cel
european şi ale dobândirii, de către
absolvenţi, a unor competenţe profesionale şi
transversale conforme cu prevederile Cadrului
naţional al calificărilor în învăţământul
superior.
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Licență în Contabilitate și
Informatică de Gestiune

Asist. univ. dr. Văcărescu Hobeanu
Loredana
Procesul de învăţământ
(COR, compatibilităţi cu alte programe, durata
studiilor, practica, sistemul de evaluare)
Programul de studii - Contabilitate şi
informatică de gestiune - este coordonat de
Departamentul de Științe Economice, din
cadrul Facultăţii de Științe Juridice,
Economice și Administrative, Craiova,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.
Misiunea şi obiectivele programului de
studii Contabilitate şi informatică de gestiune
decurg din necesitatea de a răspunde nevoilor
specifice ale pieţei forţei de muncă înalt
calificate. Calitatea pregătirii este asigurată de
un plan de învăţământ echilibrat, compatibil cu
cele elaborate de universităţi similare din
lume, personal didactic de o înaltă ţinută
ştiinţifică şi o bază materială modernă. În
consecinţă, viitorii absolvenţi trebuie să
posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi
absolut necesare pentru integrarea într-un
mediu economic foarte diversificat şi în
continuă schimbare.

Licență în Contabilitate și
Informatică de Gestiune

Obiectivele şi profilul de competenţe
dezvoltat în concordanţă cu nevoile
identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul
naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic
mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din
planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de
studii Contabilitate şi informatică de gestiune
sunt materializate prin calitatea pregătirii astfel
încât absolvenţii, prin acumulare dezvoltare
de competenţe, să fie în măsură să
organizeze şi să conducă compartimente ale
organizaţiilor economice şi/sau sociale,
procese şi/sau sisteme de management,
afaceri, în conformitate cu prevederile din
Clasificarea
ocupaţiilor
din
România
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din
08/08/2011).
 Oportunităţi
de
afirmare
ale
absolvenţilor programului
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studiu
Contabilitate şi informatică de gestiune pot
continua studiile la masterate cu durata 2 ani,
pot obţine locuri de muncă în: societăţi cu
profil industrial, bănci, administraţia financiară,
învăţământ, sau îşi pot realiza firme proprii.
Prin planul de învăţământ, programul de
studii universitare de licenţă Contabilitate şi
informatică de gestiune asigură absolvenţilor
săi competenţe compatibile cu o serie de
calificări prevăzute în Clasificarea ocupaţiilor
din România (COR), precum: Administrator
baze de date – 252101; Administrator credite 241215; Analist – 251201; Analist preț de
revenire/costuri – 241220; Auditor intern –
241105; Auditor intern în sectorul public –
241306; Cenzor – 241201; Comisar Garda
Financiară – 241202; Consilier financiarbancar – 241203; Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în gestiunea economică 263106; Consultant bugetar – 241208;
Consultant în informatică – 251901; Controlor
de gestiune – 241106; Expert contabilverificator – 241102; Lichidator – 241218;
Ofițer bancar (credite, marketing, produse și
servicii bancare) – 241230; Referent de
specialitate financiar-contabilitate – 241104;
Revizor contabil – 241103.
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Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in
COR:
Inspector taxe şi impozite (studii
superioare); Economist – contabil.
 Competenţe dezvoltate:
Competenţe profesionale:
 Identificarea
și
înregistrarea
operaţiunilor economice în contabilitatea
entității/organizaţiei;
 Utilizarea resurselor informatice în
domeniul financiar-contabil;
 Prelucrarea informaţiilor în vederea
întocmirii de rapoarte financiarcontabile și/sau fiscale;
 Determinarea
și
interpretarea
indicatorilor economico-financiari;
 Derularea
operaţiunilor
specifice
controlului financiar-contabil.
Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor și
valorilor eticii profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă și responsabilă;
 Identificarea
rolurilor
și
responsabilităților
într-o
echipă
plurispecializată și aplicarea de tehnici
de relaționare și muncă eficientă în
cadrul echipei;
 Identificarea oportunităților de formare
continuă și valorificarea eficientă a
resurselor și tehnicilor de învățare
pentru propria dezvoltare.

Licență în Finanțe și Bănci

Licență în
Finanțe și Bănci
Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice
Domeniul de licenţă: Finanțe şi Bănci
Facultatea: Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
Director de departament:
Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina
Coordonator program de studii:
Lect. univ. dr. Cocoşilă Mihaela
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani /
180 credite
Forma de învăţământ: IF
Scurtă descriere a programului de studii
 Personalul didactic
Prof. univ. dr. Gavrilă Nicoleta Laura
Prof. univ. dr. Mihail Gheorghe
Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel
Conf. univ. dr. Bică Elena
Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina
Conf. univ. dr. Bondrea Marian
Conf. univ. dr. Constantinescu Madalina
Conf. univ. dr. Firica Camelia

Conf. univ. dr. Ghiţă Emil
Conf. univ. dr. Ilie Dragoș
Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian
Conf. univ. dr. Moise Simona
Conf. univ. dr. Rotaru Simona
Conf. univ. dr. Ungureanu Laura
Lect. univ. dr. Barbu Cristina Mihaela
Lect. univ. dr. Cocoşilă Gabriela Mihaela
Lect. univ. dr. Ghiță Mirela Claudia
Lect. univ. dr. Simionescu Silvia
Asist. univ. dr. Bogdănoiu Cristiana
Asist. univ. dr. Dincă Sorin
Asist. univ. dr. Văcărescu Hobeanu
Loredana
 Procesul de învăţământ
(COR, compatibilităţi cu alte programe,
durata studiilor, practica, sistemul de
evaluare)
Programul de studii - Finanțe şi Bănci este coordonat de Departamentul de Științe
Economice, din cadrul Facultăţii de Științe
Juridice, Economice și Administrative,
Craiova, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.
Misiunea şi obiectivele programului de studii
Finanțe şi Bănci decurg din necesitatea de a
răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de
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muncă înalt calificate. Calitatea pregătirii este
asigurată de un plan de învăţământ echilibrat,
compatibil cu cele elaborate de universităţi
similare din lume, personal didactic de o înaltă
ţinută ştiinţifică şi o bază materială modernă.
În consecinţă, viitorii absolvenţi trebuie să
posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi
absolut necesare pentru integrarea într-un
mediu economic foarte diversificat şi în
continuă schimbare.
 Misiune şi obiective
Programul de studii Finanțe şi Bănci are o
misiune didactică – de pregătire a viitorilor
economişti la un înalt nivel de competenţă în
domeniu, comparativ cu standardele
internaţionale – precum şi o misiune ştiinţifică,
de cercetare fundamentală şi aplicativă, iar
armonizarea şi corelarea activităţii didactice
cu cea de cercetare ştiinţifică constituie
factorul esenţial pentru a crea un sistem
universitar eficient, bazat pe competiţie, ca
factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii
Finanțe şi Bănci (în conformitate cu misiunea
sa) se concentrează pe necesitatea de a
răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de
muncă înalt calificate, în condiţiile
compatibilizării sistemului românesc de
învăţământ cu cel european şi ale dobândirii,
de către absolvenţi, a unor competenţe
profesionale şi transversale conforme cu
prevederile Cadrului naţional al calificărilor în
învăţământul superior.
Obiectivele şi profilul de competenţe
dezvoltat în concordanţă cu nevoile
identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul
naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic
mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din
planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de
studii Finanțe şi Bănci sunt materializate prin
calitatea pregătirii astfel încât absolvenţii, prin
acumulare dezvoltare de competenţe, să fie în
măsură să organizeze şi să conducă
compartimente ale organizaţiilor economice
şi/sau sociale, procese şi/sau sisteme de
management, afaceri, în conformitate cu
prevederile din Clasificarea ocupaţiilor din
România (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561
din 08/08/2011).
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 Oportunităţi
de
afirmare
ale
absolvenţilor programului
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studiu Finanțe
şi Bănci pot continua studiile la masterate cu
durata 2 ani, pot obţine locuri de muncă în:
societăţi cu profil industrial, bănci,
administraţia financiară, învăţământ, sau îşi
pot realiza firme proprii.
Prin planul de învăţământ, programul de
studii universitare de licenţă Finanțe şi Bănci
asigură absolvenţilor săi competenţe
compatibile cu o serie de calificări prevăzute
în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR),
precum: Conținutul disciplinei și al temelor de
laborator corespunde nevoilor angajatorilor
pentru meseriile care corespund următoarelor
coduri din COR: Comisar garda financiară –
241102; Controlor tezaur – 241104; Inspector
financiar-bancar – 241107; Inspector asigurări
– 241108; Referent de specialitate financiarcontabilitate – 241110; Dealer – 241113;
Analist investiţii – 241115; Consultant
plasamente valori mobiliare – 241117; Agent
capital de risc – 241118; Consultant fiscal 241129; Economist bancă – 241502; Ofiţer
bancar (credite, marketing, produse şi servicii
bancare)
–
241508;
Administrator
bancar/produs leasing – 241509; Referent
bancar/societate leasing – 241514; Inspector
de specialitate asigurări – 241601; Inspector
de specialitate subscriere – 241602; Referent
de specialitate asigurări – 241603; Inspector
de risc – 241606; Specialist sistem asigurări –
241609; Expert/inspector vamal – 241907;
Controlor vamal, controlor pentru datoria
vamală, agent vamal (studii superioare) –
241920; Analist financiar – 241943; Asist.
analist – 241947; Consilier / expert / inspector
/ referent / economist în economia mediului –
244103; Administrator financiar (patrimoniu)
studii superioare – 244111.
 Competenţe dezvoltate:
Competenţe profesionale:
 Identificarea
și
înregistrarea
operaţiunilor economice în contabilitatea
entității / organizaţiei;
 Utilizarea resurselor informatice în
domeniul financiar-contabil;

Licență în Finanțe și Bănci

 Prelucrarea informaţiilor în vederea
întocmirii de rapoarte financiarcontabile și/sau fiscale;
 Determinarea
și
interpretarea
indicatorilor economico-financiari;
 Derularea
operaţiunilor
specifice
controlului financiar-contabil;
 Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor și
valorilor eticii profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă și responsabilă;
 Identificarea
rolurilor
și
responsabilităților
într-o
echipă
plurispecializată și aplicarea de tehnici
de relaționare și muncă eficientă în
cadrul echipei’
 Identificarea oportunităților de formare
continuă și valorificarea eficientă a
resurselor și tehnicilor de învățare
pentru propria dezvoltare.
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Licență în
Management
Domeniul de licenţă: Management
Facultatea: Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
Director de departament:
Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina
Coordonator program de studii:
Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani /
180 credite
Forma de învăţământ: IF
Scurtă descriere a programului de studii
 Personalul didactic
Prof. univ. dr. Gavrilă Nicoleta Laura
Prof. univ. dr. Mihail Gheorghe
Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel
Conf. univ. dr. Bică Elena
Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina
Conf. univ. dr. Bondrea Marian
Conf. univ. dr. Constantinescu Madalina
Conf. univ. dr. Firica Camelia
Conf. univ. dr. Ghiţă Emil
Conf. univ. dr. Ilie Dragoș
Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian
Conf. univ. dr. Moise Simona
Conf. univ. dr. Rotaru Simona
Conf. univ. dr. Ungureanu Laura
Lect. univ. dr. Barbu Cristina Mihaela
Lect. univ. dr. Cocoşilă Gabriela Mihaela
Lect. univ. dr. Ghiță Mirela Claudia
Lect. univ. dr. Simionescu Silvia
Asist. univ. dr. Bogdănoiu Cristiana
Asist. univ. dr. Dincă Sorin
Asist. univ. dr. Văcărescu Hobeanu
Loredana
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 Procesul de învăţământ
(COR, compatibilităţi cu alte programe,
durata studiilor, practica, sistemul de
evaluare)
Programul de studii Management este
coordonat de Departamentul de Științe
Economice, din cadrul Facultăţii de Științe
Juridice, Economice și Administrative,
Craiova, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.
Misiunea şi obiectivele programului de studii
Management decurg din necesitatea de a
răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de
muncă înalt calificate. Calitatea pregătirii este
asigurată de un plan de învăţământ echilibrat,
compatibil cu cele elaborate de universităţi
similare din lume, personal didactic de o înaltă
ţinută ştiinţifică şi o bază materială modernă.
În consecinţă, viitorii absolvenţi trebuie să
posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi
absolut necesare pentru integrarea într-un
mediu economic foarte diversificat şi în
continuă schimbare.
 Misiune şi obiective
Programul de studii Management are o
misiune didactică – de pregătire a viitorilor
economişti la un înalt nivel de competenţă în
domeniu, comparativ cu standardele
internaţionale – precum şi o misiune ştiinţifică,
de cercetare fundamentală şi aplicativă, iar
armonizarea şi corelarea activităţii didactice
cu cea de cercetare ştiinţifică constituie
factorul esenţial pentru a crea un sistem
universitar eficient, bazat pe competiţie, ca
factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii
Management (în conformitate cu misiunea sa)
se concentrează pe necesitatea de a
răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de
muncă înalt calificate, în condiţiile
compatibilizării sistemului românesc de
învăţământ cu cel european şi ale dobândirii,
de către absolvenţi, a unor competenţe
profesionale şi transversale conforme cu
prevederile Cadrului naţional al calificărilor în
învăţământul superior.
Obiectivele şi profilul de competenţe
dezvoltat în concordanţă cu nevoile
identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul

 Oportunităţi
de
afirmare
ale
absolvenţilor programului
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studiu
Management pot continua studiile la
masterate cu durata 2 ani, pot obţine locuri de
muncă în: societăţi cu profil industrial, bănci,
administraţia financiară, învăţământ, sau îşi
pot realiza firme proprii.
Prin planul de învăţământ, programul de
studii universitare de licenţă Management
asigură absolvenţilor săi competenţe
compatibile cu o serie de calificări prevăzute
în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR),
precum: Asist. de cercetare economist în
management – 263113; Auditor intern –
241105; Consilier/ expert/ inspector/ referent/
economist în management – 263101;
Documentarist ordonantare logistică –
214137; Logistician gestiune flux – 214135;
Manager al sistemelor de management al
calității – 325701; Manager de operațiuni/
produs – 241226; Manager de produs –
243104; Manager proiect – 242101;
Planificator/ specialist plan sinteze – 241255;
Specialist resurse umane – 242314. Noi
ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:
Manager
de
organizaţie;
Manager
întreprinzător; Manager pe domenii; Manager
de compartiment; Asist. manager cu studii
superioare; Consilier în management;
Specialist în management (planificator,
organizator,
auditor);
consultant
în
management; Formator în management.

 Competenţe dezvoltate
Competenţe profesionale:
 Identificarea, analiza şi gestionarea
elementelor care definesc mediul intern
şi extern al organizaţiei prin
diagnosticare şi analiză SWOT;
 Elaborarea şi implementarea de strategii
şi politici ale organizaţiei;
 Elaborarea şi implementarea sistemului
managerial şi a subsistemelor sale
(alocare şi realocare de resurse şi
activităţi);
 Identificarea, selectarea şi utilizarea
modalităţilor
de
previzionare,
organizare, coordonare, antrenare şi
control-evaluare;
 Fundamentarea,
adoptarea
şi
implementarea
deciziilor
pentru
organizaţii de mică complexitate (în
ansamblu sau pe o componentă);
 Utilizarea bazelor de date, informaţii şi
cunoştinţe în aplicarea metodelor,
tehnicilor şi procedurilor managerial.
Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor si
valorilor eticii profesionale in cadrul
propriei strategii de munca riguroasă,
eficientă şi responsabilă;
 Identificarea
rolurilor
şi
responsabilităţilor
într-o
echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în
cadrul echipe;
 Identificarea oportunităţilor de formare
continuă şi valori-ficarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare.
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naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic
mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din
planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de
studii Management sunt materializate prin
calitatea pregătirii astfel încât absolvenţii, prin
acumulare dezvoltare de competenţe, să fie în
măsură să organizeze şi să conducă
compartimente ale organizaţiilor economice
şi/sau sociale, procese şi/sau sisteme de
management, afaceri, în conformitate cu
prevederile din „Clasificarea ocupaţiilor din
România” (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561
din 08/08/2011).

Licență în Drept

Lect. univ. dr. Sandu Ionel
Lect. univ. dr. Vigaru Roxana
Asist. univ. dr. Sandu Adriana
Asist. Univ. drd. Nicu Gabriel

Licență în Drept
Domeniul fundamental: Ştiinţe Juridice
Domeniul de licenţă: Drept
Facultatea: Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
Director departament:
Conf.univ.dr. Ciocoiu Mariana
Coordonator program de studii:
Conf. univ. dr. Firică Cristian
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani /
240 credite
Forma de învăţământ: IF
Scurtă descriere a programului de studii
 Personalul didactic
Prof. univ. dr. Bică Gheorghe
Prof. univ. dr. Gavrilă Laura
Prof. univ. dr. Bădescu Mihai
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Conf. univ. dr. Bogdan Mădălina
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Conf. univ. dr. Firică Cristian
Conf. univ. dr. Budă Marian
Conf. univ. dr. Tită Cezar
Conf. univ. dr. Firică Camelia
Lect. univ. dr. Mădescu Lionela
Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
Lect. univ. dr. Tănăsescu Alina
Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe
Lect. univ. dr. Rus Toma
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
Lect. univ. dr. Titulescu Robert
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
Lect. univ. dr. Troanță Rebeleș Andreea
Lect. univ. dr. Ignat Claudiu
Lect. univ. drd. Țăpuș Iulia
Lect. univ. dr. Moise Adrian
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
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 Cadre didactice asociate:
Conf. univ. dr. Diaconu Constantin
 Procesul de învăţământ
(COR, compatibilităţi cu alte programe,
durata studiilor, practica, sistemul de
evaluare)
Programul de studii Drept este coordonat
de Departamentul de Științe Juridice, din
cadrul Facultăţii de Științe Juridice,
Economice și Administrative, Craiova,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti. Misiunea
şi obiectivele programului de studii Drept
decurg din necesitatea de a răspunde nevoilor
specifice ale pieţei forţei de muncă înalt
calificate. Calitatea pregătirii este asigurată de
un plan de învăţământ echilibrat, compatibil cu
cele elaborate de universităţi similare din
lume, personal didactic de o înaltă ţinută
ştiinţifică şi o bază materială modernă. În
consecinţă, viitorii absolvenţi trebuie să
posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi
absolut necesare pentru integrarea într-un
mediu economic foarte diversificat şi în
continuă schimbare.
 Misiune şi obiective
Programul de studii Drept are o misiune
didactică – de pregătire a viitorilor juriști
(avocați, magistrați, consilieri juridici etc.) la
un înalt nivel de competenţă în domeniu,
comparativ cu standardele naționale,
comunitare și internaționale – precum şi o
misiune ştiinţifică, de cercetare fundamentală
şi aplicativă, iar armonizarea şi corelarea
activităţii didactice cu cea de cercetare
ştiinţifică constituie factorul esenţial pentru a
crea un sistem universitar eficient, bazat pe
competiţie, ca factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii
Drept (în conformitate cu misiunea sa) se
concentrează pe necesitatea de a răspunde
nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă
înalt calificate, în condiţiile compatibilizării
sistemului românesc de învăţământ cu cel
european şi ale dobândirii, de către

 Oportunităţi
de
afirmare
ale
absolvenţilor programului
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studiu Drept
pot continua studiile la masterate cu durata de
1 an, pot obţine locuri de muncă (avocați,
notari publici, executori judecătorești,
judecători, consilieri juridici etc.).
Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat
scopul şi obiectivele principale de activitate,
astfel:
 pregătirea
specialiştilor
necesari
asigurării prezervării şi dezvoltării
disciplinelor de profil, în cadrul
sistemului naţional de cercetare
ştiinţifică;
 formarea specialiştilor necesari pentru
extinderea, dezvoltarea şi ridicarea
nivelului calitativ al învăţământului juridic
la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale
sistemului naţional de învăţământ;
 formarea de jurişti pentru toate
domeniile şi sferele de activitate
componente ale sistemului juridic de
profil, precum şi ale sistemului social;
 compatibilizarea formaţiei profesionale
şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii
de drept cu standardele Sistemului
European de Credite Transferabile, în
vedere promovării mobilităţii şi
recunoaşterii diplomelor în spaţiul
european, odată cu integrarea ţării
noastre în Uniunea Europeană.

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor
propuse, facultatea urmăreşte să asigure o
relaţie organică între pregătirea teoretică,
metodologică, şi capacitatea de valorificare a
formaţiei de specialitate obţinute de către
studenţi în diferitele domenii de activitate din
sistemul social.
În domeniul juridic se are în vedere
pregătirea studenţilor pentru a deveni
specialişti superior calificaţi, competenţi în
analiza, interpretarea, explicarea şi formularea
de propuneri şi soluţii, precum şi de
soluţionare ştiinţifică şi practică a problemelor
sociale apărute în domeniul juridic. Aceștia se
pot afirma în următoarele domenii: Adjunct al
procurorului general – 111101; Administrator
judiciar – 241219; Administrator public –
242208; Administrator societate comercială 242111; Agent consular – 242212; Analist
armonizare legislativă – 261912; Asistent de
cercetare în domeniul ştiinţelor juridice –
261916; Asistent director/responsabil de
funcţiune (studii superioare) – 243217;
Asistent universitar – 231001; Ataşat
diplomatic – 111232; Auditor intern în sectorul
public – 241306; Avocat – 261101; Cercetător
în domeniul ştiinţelor juridice – 261915;
Conferenţiar universitar – 231002; Consilier
administraţia publică – 242201; Consilier
afaceri europene – 242214; Consilier al
ministrului – 111205; Consilier armonizare
legislativă – 261910; Consilier de probaţiune 261921; Consilier diplomatic – 111201;
Consilier forţă de muncă şi şomaj – 242301;
Consilier guvernamental – 111202; Consilier
instituţii publice – 111204; Consilier
parlamentar – 111230; Consilier prezidenţial –
111229; Consilier proprietate industrială
autorizat – 261918; Consilier şi consultant
juridic - 111203; Consilier vânzari asigurări –
241245; Consilier şi consultant juridic –
111203; Consul – 111233; Consul general 111206;
Consultant
prezidenţial
şi
guvernamental – 111236; Consultant în
administraţia publică – 242205; Controlor
vamal, controlor pentru datoria vamală, agent
vamal (studii superioare) – 335106; Curier
diplomatic – 243214; Director adjunct instituţie
publică – 111208; Director de cabinet –
111209; Director general instituţie publică –
111210; Director instituţie publică – 111207;
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absolvenţi, a unor competenţe profesionale şi
transversale conforme cu prevederile Cadrului
naţional al calificărilor în învăţământul
superior.
Obiectivele şi profilul de competenţe
dezvoltat în concordanţă cu nevoile
identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul
naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic
mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din
planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de
studii Drept sunt materializate prin calitatea
pregătirii astfel încât absolvenţii, prin
acumulare dezvoltare de competenţe, să fie în
măsură să acceadă în domeniile juridice
specifice pregăririi lor juridice (avocatură,
magistratură, consiliere etc.).

Licență în Drept

Evaluator de competenţe profesionale –
242405; Examinator de stat de specialitate –
242210; Executor bancar – 261917; Executor
judecătoresc – 261901; Expert accesare
fonduri structurale şi de coeziune europene –
242213; Expert achiziţii publice – 214946;
Expert administraţia publică – 242202; Expert
aplicare legislaţie armonizată în domeniul
industriei şi comerţului – 242219; Expert
armonizare legislativă – 261911; Expert
centre de perfecţionare – 231006; Expert forţă
de muncă şi şomaj – 242302; Expert jurist –
261903; Expert prevenire şi combatere a
corupţiei – 261920; Expert/ inspector vamal –
335105; Formator – 242401; Formator de
formatori – 242402; Grefier şef de secţie
(curte de apel, tribunal, parchete) – 121910;
Grefier-şef (judecătorie, parchet) – 121909;
Inspector asigurări – 241206; Inspector
coordonator asigurări – 241246; Inspector de
integritate – 242209; Inspector de specialitate
asigurări – 241242; Inspector de specialitate
forţă de muncă şi şomaj – 242303; Inspector
de specialitate în administraţia publică –
242203; Inspector de stat şef – 111212;
Inspector judiciar – 261204; Inspector
probaţiune – 261922; Inspector în cadrul
Inspecţiei Judiciare pentru judecători/
procurori de pe lângă Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii – 111132; Inspectorşef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii – 111129;
Inspector-şef în administraţia publică –
111213; Judecător – 261202; Jurisconsult –
261102; Lector universitar – 231003;
Lichidator – 241218; Magistrat-asistent –
261203; Magistrat-asistent-şef – 111214;
Mediator – 243202; Membru al Consiliului
Superior al Magistraturii – 111130; Notar –
261906; Organizator/ conceptor/ consultant
formare – 242403; Prefect – 111218;
Preşedinte Curtea de Conturi a României –
111112; Preşedinte curte de apel – 111111;
Preşedinte de judecătorie – 111113;
Preşedinte instituţie publică – 111228;
Preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi
judecătorii) – 111115; Preşedinte tribunal –
111116; Preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – 111110; Prim-adjunct al procurorului
general – 111120; Prim-procuror – 111118;
20

Prim-procuror adjunct – 111119; Procuror –
261201; Procuror general – 111122; Procuror
şef de secţie – 111123; Procuror şef de secţie
adjunct – 111124; Profesor universitar –
231005; Profesor în învatamântul gimnazial –
233002; Profesor în învăţământul liceal,
postliceal – 233001; Profesor în învăţământul
profesional şi de maiştri – 232001; Purtător de
cuvânt - 243206; Referent - 331309; Referent
de specialitate asigurări – 241244; Referent
de specialitate forţă de muncă şi şomaj –
242305; Referent de specialitate în
administraţia publică – 242204; Referent
relaţii externe – 242215; Registrator carte
funciară – 261913; Secretar Parlament –
111126; Secretar diplomatic – 111234;
Secretar general – 111219; Secretar general
adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
– 111131; Secretar general al Guvernului –
111125; Secretar primărie, prefectură –
111302; Secretar procuratură – 334201;
Specialist sistem asigurări – 241250;
Subprefect – 111226; Subsecretar de stat –
111140; Viceconsul – 111235; Vicepreşedinte
(la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea
de Apel, tribunale şi judecătorii) – 111128; şef
birou instituţie publică – 111220; şef
departament – 111223; şef laborator
criminalistică – 121912; şef protocol de stat 111224; şef serviciu instituţie publică –
111225.
 Competenţe dezvoltate
Competenţe profesionale:
 C1. Utilizarea adecvată a conceptelor,
teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor
din domeniul juridic.
 C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor
specifice domeniului juridic.
 C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a
legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internaţionale.
 C4.
Interpretarea,
corelarea
şi
compararea instituţiilor juridice din
dreptul naţional, dreptul european şi
dreptul altor state.
 C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în
culegerea datelor şi informaţiilor
referitoare la o problemă de drept
concretă.
 C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în
analiza situaţiilor juridice, în încadrarea
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lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
Competenţe transversale:
 CT1. Realizarea sarcinilor profesionale
în mod eficient şi responsabil, cu
respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă
eficientă în echipă (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
 CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi a surselor de informare şi
de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină
de circulaţie internaţională.
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Lect. univ. dr. Vigaru Roxana
Lect. univ. dr. Firică Camelia
Asist. univ. dr. Sandu Adriana

Licență în
Administrație publică
Domeniul fundamental: Ştiinţe Juridice
Domeniul de licenţă: Administrație Publică
Facultatea: Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
Director de departament:
Conf.univ.dr. Ciocoiu Mariana
Coordonator program de studii:
Lect. univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani /
180 credite
Forma de învăţământ: IF
Scurtă descriere a programului de studii
 Personalul didactic
Prof. univ. dr. Bică Gheorghe
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta
Conf. univ. dr. Budă Marian
Lect. univ. dr. Mădescu Lionela
Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin
Lect. univ. dr. Firică Cristian
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
Lect. univ. dr. Tănăsescu Alina
Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe
Lect. univ. dr. Rus Toma
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
Lect. univ. dr. Titulescu Robert
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
Lect. univ. dr. Troanță Rebeleș Andreea
Lect. univ. dr. Ignat Claudiu
Lect. univ. dr. Vasile Viorel
Lect. univ. dr. Moise Adrian
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
Lect. univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
Lect. univ. dr. Sandu Ionel
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 Procesul de învăţământ
(COR, compatibilităţi cu alte programe,
durata studiilor, practica, sistemul de
evaluare)
Programul de studii Administraţie publică
este coordonat de Departamentul de Științe
Juridice, din cadrul Facultăţii de Științe
Juridice, Economice și Administrative,
Craiova, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.
Misiunea şi obiectivele programului de studii
Administraţie publică decurg din necesitatea
de a răspunde nevoilor specifice ale pieţei
forţei de muncă înalt calificate. Calitatea
pregătirii este asigurată de un plan de
învăţământ echilibrat, compatibil cu cele
elaborate de universităţi similare din lume,
personal didactic de o înaltă ţinută ştiinţifică şi
o bază materială modernă. În consecinţă,
viitorii absolvenţi trebuie să posede un cumul
de cunoştinţe şi abilităţi absolut necesare
pentru integrarea într-un mediu economic
foarte diversificat şi în continuă schimbare.
 Misiune şi obiective
Programul de studii Administraţie publică
are o misiune didactică – pregătirea şi
formarea viitorilor specialişti în domeniul
fundamental al ştiinţelor administrative,
asigurând acestora şanse reale în competiţia
de pe piaţa liberă a forţei de muncă
(absolvenţii vor putea ocupa funcţii în
administraţia publică centrală şi locală, cât şi
în celelalte servicii publice, respectiv
magistratură, poliţie, jandarmerie, armată,
precum şi în instituţii private, respectiv
notariate, barouri, camere ale executorilor
judecătoreşti, precum şi alte profesii din
structura agenţilor economici); – precum şi o
misiune ştiinţifică, de cercetare fundamentală
şi aplicativă, iar armonizarea şi corelarea
activităţii didactice cu cea de cercetare
ştiinţifică constituie factorul esenţial pentru a
crea un sistem universitar eficient, bazat pe
competiţie, ca factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii
Administraţie publică (în conformitate cu
misiunea sa) se concentrează pe necesitatea

 Oportunităţi
de
afirmare
ale
absolvenţilor programului
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii programului de studiu
Administraţie publică pot continua studiile la
masterate cu durata de 2 ani, pot obţine locuri
de muncă (Manager proiect, Consilier
administrație publică, Expert administrație
publică, Consilier armonizare legislativă,
Expert armonizare legislativă, Inspector de
specialitate în administrația publică, Referent
de specialitate în administrația publică,
Consultant în administraţie publică, Agent de
dezvoltare, Reglementator sau Administrator
public).
Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat
scopul şi obiectivele principale de activitate,
astfel:
 formarea de specialişti pentru toate
domeniile şi sferele de activitate

componente ale ştiinţelor administrative,
precum şi ale sistemului social;
 formarea specialiştilor necesari pentru
extinderea, dezvoltarea şi ridicarea
nivelului calitativ al învăţământului juridic
la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale
sistemului naţional de învăţământ;
 formarea de jurişti pentru toate
domeniile şi sferele de activitate
componente ale sistemului juridic de
profil, precum şi ale sistemului social;
 compatibilizarea formaţiei profesionale
şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii
de drept cu standardele Sistemului
European de Credite Transferabile, în
vedere promovării mobilităţii şi
recunoaşterii diplomelor în spaţiul
european, odată cu integrarea ţării
noastre în Uniunea Europeană.
Pentru realizarea scopului şi obiectivelor
propuse, facultatea urmăreşte să asigure o
relaţie organică între pregătirea teoretică,
metodologică, şi capacitatea de valorificare a
formaţiei de specialitate obţinute de către
studenţi în diferitele domenii de activitate din
sistemul social.
În domeniul administrației publice se are
în vedere pregătirea studenţilor pentru a
deveni
specialişti
superior
calificaţi,
competenţi
în
analiza,
interpretarea,
explicarea şi formularea de propuneri şi
soluţii, precum şi de soluţionare ştiinţifică şi
practică a problemelor sociale apărute în
acest domeniu.
În domeniul administrației publice se are
în vedere pregătirea studenţilor pentru a
deveni
specialişti
superior
calificaţi,
competenţi
în
analiza,
interpretarea,
explicarea şi formularea de propuneri şi
soluţii, precum şi de soluţionare ştiinţifică şi
practică a problemelor sociale apărute în
domeniul științelor administrative. Aceștia se
pot afirma în următoarele domenii: 512101
administrator, 419001 funcţionar administrativ,
346004 facilitator de dezvoltare comunitară,
343309 referent, 343104 asistent de cabinet,
343101 secretar administrativ, 247008
administrator public, 247007 agent de
dezvoltare, 247006 consultant administraţie
publică, 247004 referent de specialitate
administratie publică.
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de a răspunde nevoilor specifice ale pieţei
forţei de muncă înalt calificate, în condiţiile
compatibilizării sistemului românesc de
învăţământ cu cel european şi ale dobândirii,
de către absolvenţi, a unor competenţe
profesionale şi transversale conforme cu
prevederile Cadrului naţional al calificărilor în
învăţământul superior.
Obiectivele şi profilul de competenţe
dezvoltat în concordanţă cu nevoile
identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul
naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic
mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din
planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de
studii Administraţie publică sunt materializate
prin calitatea pregătirii astfel încât absolvenţii,
prin acumulare dezvoltare de competenţe, să
fie în măsură să acceadă în domeniul
fundamental al ştiinţelor administrative,
asigurând acestora şanse reale în competiţia
de pe piaţa liberă a forţei de muncă
(absolvenţii vor putea ocupa funcţii în
administraţia publică centrală şi locală, cât şi
în celelalte servicii publice, respectiv
magistratură, poliţie, jandarmerie, armată,
precum şi în instituţii private, respectiv
notariate, barouri, camere ale executorilor
judecătoreşti, precum şi alte profesii din
structura agenţilor economici).

Licență în Administrație
publică

 Competenţe dezvoltate
Competenţe profesionale:
 C1 Utilizarea conceptelor şi principiilor
fundamentale de organizare şi
funcţionare a structurilor administrative
pentru inserţia profesională în instituţii
publice şi/sau private
 C2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor
legale cu privire la sistemul
administrativ, inclusiv formularea de
propuneri de acte normative
 C3 Comunicarea orală şi scrisă, în limba
programului de studii şi într-o limbă de
circulaţie internaţională, a unor mesaje
structurate referitoare la o problemă
dată din specialitate
 C4 Soluţionarea problemelor organizării
instituţionale la nivel central şi local , cât
şi a problemelor specifice activităţii
organizaţiei din administraţia publică
 C5
Gestionarea
problemelor
manageriale în administraţia publică,
precum şi respectarea deontologiei
funcţionarului public
 C6 Identificarea, analizarea, explicarea
şi soluţionarea problemelor de
comunicare, precum şi a conflictelor
Competenţe transversale:
 CT1 Îndeplinirea la termen, în mod
riguros, eficient şi responsabil, a
sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei
profesionale.
 CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare
în grup, deprinderea şi exercitarea
rolurilor specifice în munca de echipă,
prin
dezvoltarea
capacităţilor
comunicare interpersonală.
 CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de
formare profesională și identificarea
resurselor si modalitatilor de formare şi
dezvoltare personală şi profesională, în
scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele
pieţei muncii.
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Licență în
Poliție locală
Domeniul fundamental: Ştiinţe Juridice
Domeniul de licenţă: Poliție locală
Facultatea: Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
Director de departament:
Conf.univ.dr. Ciocoiu Mariana
Coordonator program de studii:
Lect. univ. dr. Titulescu Robert
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani /
180 credite
Forma de învăţământ: IF
Scurtă descriere a programului de studii
 Personalul didactic
Prof. univ. dr. Bică Gheorghe
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta
Conf. univ. dr. Budă Marian
Lect. univ. dr. Mădescu Lionela
Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin
Lect. univ. dr. Firică Cristian
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
Lect. univ. dr. Tănăsescu Alina
Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe
Lect. univ. dr. Rus Toma
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
Lect. univ. dr. Titulescu Robert
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra

 Procesul de învăţământ
(COR, compatibilităţi cu alte programe,
durata studiilor, practica, sistemul de
evaluare)
Programul de studii Poliţie locală este
coordonat de Departamentul de Științe
Juridice şi admninistrative, din cadrul
Facultăţii de Științe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova, Universitatea Spiru
Haret, Bucureşti. Misiunea şi obiectivele
programului de studii Poliţie locală decurg din
necesitatea de a răspunde nevoilor specifice
ale pieţei forţei de muncă înalt calificate.
Calitatea pregătirii este asigurată de un plan
de învăţământ echilibrat, compatibil cu cele
elaborate de universităţi similare din lume,
personal didactic de o înaltă ţinută ştiinţifică şi
o bază materială modernă. În consecinţă,
viitorii absolvenţi trebuie să posede un cumul
de cunoştinţe şi abilităţi absolut necesare
pentru integrarea într-un mediu economic
foarte diversificat şi în continuă schimbare.
 Misiune şi obiective
Programul de studii Poliţie locală are o
misiune didactică – de pregătire a viitorilor
specialiști (avocați, magistrați, consilieri
juridici, etc.) la un înalt nivel de competenţă în
domeniu, comparativ cu standardele
naționale, comunitare și internaționale –
precum şi o misiune ştiinţifică, de cercetare
fundamentală şi aplicativă, iar armonizarea şi
corelarea activităţii didactice cu cea de
cercetare ştiinţifică constituie factorul esenţial
pentru a crea un sistem universitar eficient,
bazat pe competiţie, ca factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii
Poliţie locală (în conformitate cu misiunea sa)
se concentrează pe necesitatea de a
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Lect. univ. dr. Troanță Rebeleș Andreea
Lect. univ. dr. Ignat Claudiu
Lect. univ. dr. Vasile Viorel
Lect. univ. dr. Moise Adrian
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
Lect. univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
Lect. univ. dr. Sandu Ionel
Lect. univ. dr. Vigaru Roxana
Lect. univ. dr. Firică Camelia
Asist. univ. dr. Sandu Adriana
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răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de
muncă înalt calificate, în condiţiile
compatibilizării sistemului românesc de
învăţământ cu cel european şi ale dobândirii,
de către absolvenţi, a unor competenţe
profesionale şi transversale conforme cu
prevederile Cadrului naţional al calificărilor în
învăţământul superior.
Obiectivele şi profilul de competenţe
dezvoltat în concordanţă cu nevoile
identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul
naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic
mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din
planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de
studii Poliţie locală sunt materializate prin
calitatea pregătirii astfel încât absolvenţii, prin
acumulare dezvoltare de competenţe, să fie în
măsură să acceadă în domeniile științelor
administrative specifice pregăririi lor.
 Oportunităţi
de
afirmare
ale
absolvenţilor programului
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii specializării Poliţie locală pot
activa în piaţa muncii pe posturi precum:
Poliţist local / comunitar, Asistent de cabinet,
Facilitator de dezvoltare comunitară,
Administrator public, Consilier în administraţia
publică, Consultant în administraţia publică,
Expert în administraţia publică, Inspector de
specialitate în administraţia publică sau
Secretar administrativ.
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Programe de
masterat
Facultatea de Științe Juridice, Economice
și Administrative, Craiova este parte
componenta a Universității Spiru Haret
București, universitate acreditată prin Legea
443 din 05.07.2010.
 Programul
de
masterat
Contabilitate – Auditul intern în
sistemul public și privat
În cadrul Facultății funcționează programul
de studii universitare de licență – Contabilitate
și informatică de gestiune, acreditată (a se
vedea HG 575/15.07.2015 privind aprobarea
nomenclatorului
domeniilor
și
al
specializărilor/ programelor de studii
universitare și a structurii instituțiilor de
învățământ superior pentru anul universitar
2015/2016).
In cadrul acestui program de studii,
funcționează Programul de masterat
Contabilitate – Auditul intern in sistemul public
și privat, acrediat (HG 595/22.07.2015 privind
domeniile și programele de studii universitare
de master acreditate pentru anul universitar
2015/2016).
Tipul
Programului
de
masterat
Contabilitate – Audit intern în sistemul public
și privat este de profesonalizare.
Scopul programului de master este acela
de a dezvolta competențele masteranzilor în
vederea activării lor privind auditul intern, în
orice tip de organizație aflată în interrelație cu
entități din cadrul altor state din Uniunea
Europeană și nu numai, ținând cont de
tendința de globalizare a piețelor economice și
financiare.
Misiunea programului de master este
aceea de a aprofunda înțelegerea conceptelor
și domeniilor pe care le acoperă acest
program, legăturile și complementaritatea
dintre audit, control intern și guvernanță.

Perspectivele programului de master
Absolventii acestui program de master vor
putea sa acceada cu usurință la obținerea
calității de auditor intern în baza unui examen
de specialitate organizat de Ministerul
Finanțelor Publice.
 Programul de masterat Finanţe şi
administraţie publică europeană
În cadrul Facultății funcționează programul
de studii universitare de licență – Finanțe și
Bănci, acreditată (a se vedea HG
575/15.07.2015
privind
aprobarea
nomenclatorului
domeniilor
și
al
specializărilor/ programelor de studii
universitare și a structurii instituțiilor de
învățământ superior pentru anul universitar
2015/2016).
In cadrul acestui program de studii,
funcționează Programul de masterat Finanţe
şi administraţie publică europeană, acrediat
(HG 595/22.07.2015 privind domeniile și
programele de studii universitare de master
acreditate pentru anul universitar 2015/2016).
Tipul Programului de masterat Finanţe şi
administraţie publică europeană este de
profesonalizare.
Programul de masterat, are un cadru
dinamic de dezvoltare al cunoştinţelor
teoretice dar mai ales al abilităţilor practice
necesare
desfăşurării
profesiilor
în
administraţia publică.
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Obiectivul principal al programului de
master este pregătirea masteranzilor în
profesia de auditor intern, conform Clasificației
Ocupațiilor din Romania (COR 2007) în
corespondență cu ISCO 88 (COM) – profesia
de auditor intern, Cod: 241125.
Posibilități de angajare după absolvire:
 economist specialist în audit intern;
 asistent de cercetare în audit intern;
 analist în domeniul auditului intern;
 consultant în auditul intern;
 analist în domeniul asigurării
performanței economice-financiare;
 manager de proiect în domeniul
auditului intern;
 consultant
pe
probleme
de
management al organizaiei.

Programe de masterat

Scopul programului de masterat Finanţe şi
administraţie publică europeană este acela de
a dezvolta competenţele masteranzilor în
vederea activării lor, în domeniul finanţelor
publice europene, administraţiei publice şi
instituţiilor publice aflate în interrelaţie cu
instituţii publice din cadrul altor state din
Uniunea Europeană.
Misiunea programului de master este
aceea de a aprofunda înţelegerea conceptelor
şi domeniilor pe care le acoperă acest modul,
legăturile şi complementaritatea dintre finanţe,
administraţie publică, instituţiile publice şi alte
entităţi economice.
În acest context, obiectivul principal al
programului este de a pregăti specialişti
pentru o carieră profesională atât în cadrul
sistemului finanţelor şi administraţiei publice
naţionale, cât şi în administraţia publică
europeană, în domeniile: finanţe publice
europene, mecanisme şi managementului
administraţiei publice, gestiunea financiar
contabilă în administraţia publică şi cea a
riscurilor financiare, finanţarea dezvoltării
regionale, politici bugetare, fiscale şi politici
europene, managementul în administraţia
publică.
Posibilităţile de angajare după
absolvire se regăsesc în nomenclatorul
naţional de calificări. Printre acestea se
regăsesc: Administrator public; Agent de
dezvoltare; Consilier administraţia publică;
Consilier armonizare legislativă; Consultant în
administraţia publică; Expert administraţia
publică; Expert armonizare legislativă;
Inspector de specialitate în administraţia
publică; Manager proiect; Referent de
specialitate
în
administraţia
publică;
Reglementator; Cercetător de dezvoltare
comunitară; Consilier afaceri europene;
Inspector de specialitate formare, evaluare şi
selecţie profesională; Inspector de specialitate
în administraţia publică; Manager proiect.
Perspectivele programului de masterat,
sunt certe deoarece acesta invită la un dialog
prospectiv şi creativ, care tratează în egală
măsură şi modalităţile prin care se poate
ajunge la o conlucrare fructuoasă între
specialiştii români şi cei din statele Uniunii
Europene.
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Programul
de
masterat
conferă
absolvenţilor nivelul de studii ISCED 7 din
Standardele internaţionale de clasificare a
studiilor şi pune bazele studiului aprofundat
ciclul III Doctorat în specializările dobândite.
La nivelul statelor membre ale Uniunii
Europene se pune un accent tot mai mare pe
perfecţionarea funcţionarilor publici, existând
concepţia că un sistem puternic de
perfecţionare a funcţionarilor publici este
deosebit de important în asigurarea dezvoltării
unor înalte standarde profesionale şi de
performanţă, precum şi a păstrării
personalului din serviciul public la acelaşi nivel
cu schimbările care au loc frecvent în mediul
înconjurător.
În conformitate cu premisele perfecţionării
funcţionarilor publici şi cu normele impuse de
Uniunea Europeană, calitatea funcţionarilor
din finanţele şi administraţia publică va avea
un impact major în mediul socio-economic din
România, astfel că, absolvenţii acestui modul
de masterat vor putea să acceadă cu uşurinţă
la obţinerea unui statut de funcţionar
corespunzător cu cerinţele europene.
 Programul de masterat Științe
penale și criminalistică
Programul de studii universitare de
masterat Științe penale și criminalistică este
gestionat de Departamentul de Ştiinţe Juridice
şi Administrative – structură academică
integrată organic în structura Universităţii
Spiru Haret, care beneficiază de sprijinul
constant al Senatului, al conducerii
Universităţii şi de colaborarea cu celelalte
facultăţi şi departamente ale instituţiei.
Programul de studii este acreditat (HG
595/22.07.2015
privind
domeniile
și
programele de studii universitare de master
acreditate pentru anul universitar 2015/2016)
și a fost conceput ca program de studii
universitare de masterat de profesionalizare,
în sensul dobândirii de competenţe
profesionale într-un domeniu specializat.
Finalitatea acestui program constă în
formarea masteranzilor în domeniul Ştiinţelor
penale şi Criminalisticii.
În contextul creşterii cererii privind
programele de profesionalizare, Facultatea de
Științe Juridice, Economice și Administrative,

 îmbunătăţirea
sistemelor
de
perfecţionare profesională a specialiştilor;
 crearea unui corp de funcţionari
publici profesionişti;
 creşterea mobilităţii funcţionarilor
publici în cadrul funcţiei publice etc.
Rezultatul instruirilor şi pregătirilor
profesionale va trebui să se reflecte în
creşterea competenţelor specialiştilor în
domeniu, precum şi a eficienţei activităţii
întregului personal din domeniul justiţiei,
ordinii şi siguranţei publice. În opinia
specialiştilor,
formarea
şi
creşterea
creativităţii, a originalităţii, a capacităţii de a
adopta diverse decizii privind încadrarea
juridică a unor fapte, sau coroborarea tuturor
probelor puse la dispoziţie prin metodele şi
tehnicile de cercetare criminalistică, constituie
aspecte extrem de importante, în ceea ce
priveşte întregul personal din acest sector al
înfăptuirii corecte a justiţiei.
Programul de masterat, are un cadru
dinamic de dezvoltare al cunoştinţelor
teoretice dar mai ales al abilităţilor practice
necesare desfăşurării activităţilor în domeniul
juridic.
Scopul programului de masterat Ştiinţe
Penale şi Criminalistică este acela de a
dezvolta competenţele masteranzilor în
vederea activării lor, în domeniul dreptului
penal naţional şi european, a metodelor noi,
moderne de cercetare criminalistică, pentru a
putea realiza o interrelaţie eficientă cu instituţii
similare din cadrul altor state din Uniunea
Europeană.
Misiunea programului de master este
aceea de a aprofunda înţelegerea conceptelor
şi domeniilor pe care le acoperă acest modul,
legăturile şi complementaritatea dintre cele
două domenii abordate, ştiinţele penale şi
criminalistica, domenii inseparabile în
procesul de înfăptuire a politicii penale
naţionale şi europene.
Perspectivele programului de master
În acest context, obiectivul principal al
programului este de a pregăti specialişti
pentru o carieră profesională atât în cadrul
sistemului juridic naţional, cât şi în cadrul
sistemului juridic european, în domeniile:
Ştiinţe Penale şi Criminalistică.
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Craiova
promovează
responsabilitatea
academică şi ştiinţifică în formarea
competenţelor specifice Ştiinţelor juridice,
insistând pe aspectele practice ale acestui
domeniu, pe configurarea mai precisă a rolului
şi potenţialităţilor juriştilor în aplicarea
normelor de drept.
Tipul programului de masterat Ştiinţe
Penale
şi
Criminalistică
este
de
profesionalizare.
Programul de masterat Ştiinţe Penale şi
Criminalistică se adresează licenţiaţilor
Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică
Craiova, din cadrul Universităţii Spiru Haret,
precum şi altor absolvenţi de la facultăţi
similare care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul instanţelor de judecată, parchetelor de
pe lângă acestea, Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Justiţiei, dar şi altor
specialişti care doresc să se specializeze în
domeniu.
Având în vedere faptul că, la ora actuală,
un număr important din funcţionarii publici
resimt nevoia participării la cursuri de
perfecţionare, se impune regândirea
strategiilor de formare în sfera ordinii şi
siguranţei publice, implicit a raportului dintre
mediul universitar şi sistemul juridic. Astfel, la
toate nivelurile trebuie să constituie o
prioritate formarea juristului cu performanţe de
nivel european, conştient de faptul că este în
serviciul cetăţeanului şi că are un rol imens în
procesul de integrare europeană, respectiv
acela de a pune în practică, în mod eficient,
întregul cadru legislativ creat, precum şi de a
contribui la perfecţionarea acestuia.
Conform Strategiei Guvernului României,
reforma legislativă în domeniul juridic, în
general prin adoptarea şi punerea în aplicare
a Codurilor Civil şi Penal, a Codurilor de
procedură civilă şi penală, precum şi prin
aplicarea unor metode noi de tehnică şi
tactică criminalistică apte să facă faţă noului
val de criminalitate, impune crearea şi
consolidarea unui corp de specialişti de
carieră, profesionist, neutru politic şi
compatibil cu structurile existente în ţările
membre ale Uniunii Europene.
Astfel, prin strategia de dezvoltare se
urmăreşte printre altele:

Cercetare

Cercetare
Facultatea de Științe Juridice, Economice
și Administrative Craiova și Centrele sale de
Cercetare au în vedere continuarea
promovării şi consolidării unui model de reţea
de cercetare, care implică Facultatea şi
Programele sale de studii pe următoarele
patru direcţii de cercetare, care se asociază
cu Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii
2014 – 2020 revizuită şi Strategia de
cercetare științifică a Universităţii Spiru Haret
2014 – 2020:
1. Cercetarea proceselor inovatoare în
management și antreprenoriat prin tranziția de
la competitivitatea bazată pe costuri la cea
bazată pe inovare pentru susținerea unei
dezvoltări
economice
sustenabile.
Creativitatea, potenţată în toate fazele şi
formele educaţiei, activează antreprenoriatul
bazat pe inovare iar exemplele de succes
antreprenorial generează modele credibile,
care susţin formarea unei culturi a inovării şi,
în cele din urmă, dezvoltarea unei societăţi
pentru care inovarea devine principalul factor
de creştere a competitivităţii, transformânduse într-un stil de viaţă.
2. Contabilitatea creativă în mediul
economic. Studii și analize privind tehnicile de
contabilitate creativă în fundamentarea
deciziilor
economice
ale
utilizatorilor
informației contabile. Contabilitatea creativă,
are la bază practici și metode contabile care
provin din cele standard cu scopul de a
prezenta imaginea companiei, prin intermediul
performanței și poziției financiare a acesteia.
3. Perspectivele dreptului naţional şi
european în contextul provocărilor complexe
ale societăţii contemporane
4. Strategii de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunității prin
utilizarea unei game largi de instrumente
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metodologice ce oferă posibilitatea identificării
nevoilor de dezvoltare locală și ulterior
selectarea domeniilor prioritare și tipurilor de
intervenții.
În concordanţă cu domeniile prioritare de
cercetare stabilite prin programul european
Horizon 2020 şi ţinând cont de domeniile de
cercetare în care facultatea noastră are
resurse de competenţă validate, domeniul
fundamental de cercetare este: economie şi
dezvoltare
durabilă,
managementul
cunoaşterii, tehnologii informaţionale pentru
asistarea proceselor de management,
antreprenoriat, dar și criminologie sau noi
reglementări juridice corespunzătoare noilor
realităţi sociale, economice și politice.
Obiective strategice în cercetarea
ştiinţifică:
 creşterea calităţii cercetării în cadrul
Facultății de Științe Juridice, Economice și
Administrative Craiova prin orientarea
acesteia spre produse congruente cu
indicatorii de performanţă ai cercetării
științifice, definiţi prin standarde internaţionale;
 poziţionarea, pe termen mediu, a
Facultății, în topul acelora care desfășoară
activități cunoscute și recunoscute de
educaţie și cercetare, din România și clasarea
programelor de studii ale Facultății în topul
ierarhiei naționale;
 dezvoltarea infrastructurii destinate
activităţilor de cercetare şi susţinerea celor 2
Centre de cercetare (CESMAA și CESJA),
programelor, proiectelor inovatoare, de
avangardă, cu potenţial ridicat de
recunoaştere şi validare internaţională;
diversificarea activității CESMAA ca și Centru
de sprijin pentru dezvoltarea de activități
integrate în antreprenoriat și consultanță

economici şi cu modul de soluţionare practică
a problemelor concrete;
 asigurarea unor forme de organizare
proprii: seminarii, cercuri ştiinţifice, etc., ale
studenţilor până la nivelul de licenţă şi
masteranzilor pentru a desfăşura activităţi de
cercetare ştiinţifică;
 implicarea studenţilor ciclului de
licență în activitatea de cercetare pentru a le
insufla interesul pentru acest tip de activitate
şi a le dezvălui din secretele practicării ei. În
ceea ce priveşte implicarea studenţilor ciclului
master în activitatea de cercetare, se va avea
în vedere direcţionarea studiilor masterale şi
mai ales a dizertaţiilor aferente lor, astfel încât
minimum 5% dintre studenţi să aibă în
momentul absolvirii cel puţin o lucrare
ştiinţifică publicată sau acceptată spre
publicare.
Activitatea de cercetare științifică se
derulează prin intermediul celor două centre
de cercetare ale Facultății:
 Centrul European de Studii
Manageriale în Administrarea Afacerilor
(CESMAA), unitate academică, constituită în
vederea concentrării și valorificării experienței
profesionale a cadrelor didactice, cu activități
axate în domeniile cercetării științifice
fundamentale
și
aplicative,
instruire,
perfecționare și colaborare științifică cu alte
organisme din țară și din străinătate.
Înființat în 2007, CESMAA reușește
grație unui set de valori, principii etice şi a
unui management cu viziune să obțină
performanțe și să devină cunoscut în spațiul
european al cercetării.
Principalele acțiuni de cercetare științifică
care conduc spre performanță, competitivitate
internă și internațională sunt asigurate în mod
esenţial de calitatea, dedicarea și implicarea
membrilor săi, întruchipând o echipă tânără şi
ambiţioasă, care demonstrează în fiecare an
măsura excelenţei sale în domeniul cercetării
științifice.
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managerială (C.A.S.A 3 SVO), astfel ca
acesta să devină un reper al consultanței în
management și antreprenoriat al regiunii Sud
Vest Oltenia, un centru suport pentru procesul
de formare în dobândirea abilităților
antreprenoriale și manageriale, în scopul
creşterii performanţelor serviciilor oferite.
 promovarea temelor interdisciplinare
prin colaborarea și asocierea prin parteneriate
cu alte universități românești dar și din spațiul
European al cercetării;
 creşterea calităţii şi a numărului de
publicaţii științifice realizate de către cadrele
didactice şi a ponderii lucrărilor indexate în
baze de date internaţionale specifice
domeniului științelor economice și juridice;
 creşterea importanţei şi rolului
cercetării din cadrul Facultății de Științe
Juridice, Economice și Administrative Craiova
în dezvoltarea instituţională pe termen lung a
Universității Spiru Haret.
Direcții Strategice de Cercetare
 Inovare pentru sustenabilitate și
competitivitate organizațională;
 Administrație publică, economie
publică în Romania și Uniunea Europeană;
 Sisteme juridice și constituționale
(Legal systems, constitutions, foundations of
law);
 Sisteme inteligente în management,
contabilitate, finanțe.
Obiective de integrare a tinerilor în
cercetare ştiinţifică
Antrenarea tinerilor cercetători din cadrul
Facultății de Științe Juridice, Economice și
Administrative Craiova, reprezentaţi din
doctoranzi, masteranzi şi studenţi face parte
integrantă din strategia cercetării ştiinţifice pe
termen mediu și lung a acesteia. Creşterea
capacităţii şi competitivităţii activităţii de
cercetare în cadrul facultăţii poate fi
diversificată, dar mai ales îmbunătăţită şi prin
atragerea şi menţinerea în activitatea de
cercetare-dezvoltare a tinerilor cu performanţe
profesionale deosebite, inclusiv a studenţilor
și masteranzilor de elită. În acest sens se va
urmări:
 angrenarea
studenţilor
și
masteranzilor în activităţi contractuale de
cercetare/proiectare/ dezvoltare, care să
permită contactul nemijlocit cu partenerii
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Jurnale științifice editate

Journal of Applied Economic Sciences
SCOPUS, EBSCO, RePEC, CEEOL,
IndexCopernicus
http://www.cesmaa.eu/journals/jaes/

Journal of Applied Research in Finance
IndexCopernicus CEEOL, EBSCO
http://www.cesmaa.eu/journals/jarf/
Cercuri ştiinţifice ale studenţilor și
masteranzilor
Activitatea de cercetare ştiinţifică a
studenţilor este o componentă importantă în
formarea lor profesională.
Participarea la activitatea cercurilor
ştiinţifice studenţeşti şi ulterior elaborarea
lucrării de licenţă sunt elemente de bază în
orientarea profesională şi alegerea unei
specialităţi economice. Cercurile ştiinţifice
sunt o modalitate extracuriculară şi voluntară
de instruire a studenţilor și masteranzilor cu
interese ştiinţifice, care au drept scop principal
aprofundarea cunoştinţelor şi formarea
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deprinderilor de cercetare ştiinţifică intr-o
ramură distinctă a ştiinţelor economice.
Actul de naştere al cercurilor ştiinţifice din
cadrul Facultăţii este datat în ianuarie 2009.
Ideea unui astfel de proiect a plecat din
iniţiativa studenţilor Facultăţii, pasionaţi de
dezbaterile pe teme economice, dar si dornici
de a înţelege cât mai aprofundat resorturile
care stau la baza mecanismului economic
modern.
Cercuri științifice ale studenților și
masteranzilor din facultatea noastră:
 “Ciel Manager – laborator de
contabilitate informatizată”;
 “eFinance - laborator de finanţe”;
 “Laboratorul de limbi străine”.
Activitatea cercurilor nu este cuprinsă în
planul de învăţământ şi se desfăşoară în
cadrul unor şedinţe tematice unde se poartă
discuţii libere, constructive şi, de ce nu,
controversate asupra temelor stabilite.
Întâlnirile sunt organizate lunar în perioada
octombrie – mai, element cheie fiind acţiunea
anuală, de tradiţie, sesiunea de comunicări
ştiinţifice din octombrie –noiembrie, sesiune
destinată studenţilor şi masteranzilor. Pentru
promovarea coerentă a unui mesaj ştiinţific şi
documentat, fiecare an are o temă
prestabilită, pe care studenţii sunt încurajaţi să
o materializeze prin idei, concepte, lucrări,
articole, etc. Cele mai bune articole sunt
publicate în volumul anual al acestor sesiuni
de comunicări ştiinţifice.
Principalul obiectiv al cercurilor este de a
dezvolta competenţele dobândite în cadrul
orelor de laborator, curs şi seminar şi
dobândirea de cunoştinţe suplimentare în
domeniul economic. De asemenea, se
urmăreşte stimularea studenţilor și/sau
masteranzilor de a lucra în grup şi iniţierea
acestora în realizarea proiectelor de
cercetare.
În speranţa că aceste cercuri ştiinţifice
reuşesc să genereze în jurul lor un viu interes,
Facultatea îşi impune să păstreze un nivel
ridicat al discuţiilor, îndreptându-şi eforturile
către o analiză cât mai onestă cu putinţă,
sprijinită la rândul ei pe o pregătire solidă în
sectorul tematicilor propuse.
Cu entuziasmul şi pasiunea caracteristice
tuturor celor care se avântă în desluşirea

cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate
cu
agenţi
economici,
organizaţii
guvernamentale şi non-guvernamentale, din
ţară şi din străinătate; programe instituţionale
coordonate de către Universitatea Spiru Haret
şi finanţate din fonduri proprii; programe de
cercetare coordonate de Departamentul de
Ştiinţe Juridice şi Administrative şi Facultatea
de
Științe
Juridice,
Economice
și
Administrative Craiova şi programe la nivel
teritorial.
b) Organizarea anuală de către Facultatea
de
Științe
Juridice,
Economice
și
Administrative Craiova, în colaborare cu
facultăţile cu profil din cadrul Universităţii
Spiru Haret şi alte instituţii, a unor sesiuni
ştiintifice, atât pentru cadre didactice, cât şi
pentru studenţi.
c)
Participarea cadrelor didactice din
cadrul Departamentului la diferite sesiuni de
comunicări ştiinţifice, simpozioane şi
conferinţe organizate de instituţii de
invăţământ superior şi de cercetare din ţară şi
din străinatate.
d) Publicarea unor materiale ştiinţifice,
rezultat al activităţii de cercetare, sub formă
de cărți de specialitate, articole în jurnale
științifice indexate in baze de date
internaționale relevante pentru domeniul
juridic, lucrări publicate în volumele unor
Conferințe naționale/internaționale.
d) Organizarea în condiţii de eficienţă
a cercetării ştiintifice a studenţilor Facultăţii a
constituit o direcţie importantă a activităţii
Consiliului Facultăţii.
Jurnale științifice editate

Journal of Law and Public Administration
HeineOnline
http://sjeadj.spiruharet.ro/cercetare/jurnale-stiintifice
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tainelor științelor economice, facultatea
noastră speră că vom reuşi să fructificăm
această şansă pentru a ne dezvolta şi a dura
cât mai mult în acest format.
 Centrul European de Studii și
Cercetări Juridice și Administrative
(CESCJA)
Din punct de vedere instituţional,
cercetarea ştiinţifică se realizează sub egida
Centrului European de Studii şi Cercetări
Juridice și Administrative (CESCJA) care
funcţionează în cadrul Departamentului de
Științe Juridice și Administrative al Facultăţii.
În domeniul cercetării, Facultatea are în
vedere următoarele principii:
 participarea Departamentului de
Științe Juridice şi implicit a Facultăţii la
competiţia desfăşurată pe piaţa internă a
cercetării;
 desfăşurarea unei activităţi de
cercetare care să vizeze următoarele trei
componente: cercetarea şi dezvoltarea
experimentală; educarea şi formarea
ştiinţifică; serviciile ştiintifice;
 activitatea de cercetare ştiinţifică se
constituie într-o componentă de bază şi
obligatorie a activităţii universitare;
 abordarea unor teme de cercetare
care se înscriu în tematicile prioritare ale
Programului Cadru Horizon 2020 al UE, ale
Strategiei naţionale în domeniul CDI și
Planului National de Cercetare, Dezvoltare si
Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI
III);
 orientarea temelor de cercetare către
cercetarea de excelenţă;
 participarea la competiţiile naţionale
de proiecte, la programele de inovare şi
parteneriate.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a avut în
vedere şi s-a desfăşurat în următoarele
direcţii:
a) Încheierea şi derularea unor Contracte
de cercetare, atât în cadrul Universităţii, cât şi
în afara acesteia, prin intermediul
programelor, subprogramelor, temelor de
cercetare-dezvoltare şi activităţilor cuprinse,
după caz, în: programe naţionale de cercetare
ştiinţifică; programe de cercetare ştiinţifică
finanţate de Ministerul Educaţiei Naționale și
Cercetării Științifice prin UEFISCDI; teme de
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Departamentele
de studii
Facultatea are în componenţă două
departamente de studii – Departamentul de
Științe Economice și Departamentul de Științe
Juridice și Administrative.
Departamentul este unitatea academică
funcţională care asigură producerea,
transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în
unul sau mai multe domenii de specialitate.
Conducerea
Departamentului
este
asigurată de Consiliul departamentului, format
din:
 Departamentul de Ştiinţe Economice
Director de departament:
Conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu
Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. Simona Rotaru
Lect. univ. dr. Cristina Barbu
 Departamentul de Ştiinţe Juridice si
Administrative
Director de departament:
Conf. univ. dr. Mariana Ciocoiu
Consiliul departamentului:
Lect. univ. dr. Cristina Banu
Lect. univ. dr. Robert Titulescu
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Consiliul departamentului are următoarele
atribuţii:
a) veghează la procesul de producere,
transmitere şi valorificare a cunoaşterii în unul
sau mai multe domenii de specialitate;
b) răspunde, împreună cu directorul de
departament, de alcătuirea planurilor de
învăţământ, a statelor de funcţii, de
managementul cercetării şi al calităţii;
c) răspunde, împreună cu directorul de
departament, de selecţia, angajarea,
evaluarea periodică, formarea, motivarea şi
încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale
personalului;
d) avizează angajarea specialiştilor cu
valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, din
ţară sau din străinătate, în calitate de profesori
sau conferenţiari asociaţi invitaţi;
e) avizează funcţionarea, în cadrul
departamentului, pe posturi distincte, a
personalului de cercetare cu contract de
muncă pe perioadă determinată sau
nedeterminată;
f) stabileşte, în fişa individuală a postului,
activităţile specifice ale personalului de
cercetare din cadrul departamentului;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii aprobate
de Consiliul facultăţii sau conducerea
Universităţii, cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
.
Directorul de departament răspunde de
managementul departamentului şi asigură
conducerea operativă a acestuia. În
exercitarea funcţiei, directorul de departament
este ajutat de consiliul departamentului.
Directorul
de
departament
are
următoarele atribuţii principale:
a) răspunde de planurile de învăţământ,
de statele de funcţii, de managementul
cercetării şi al calităţii;
b) răspunde de selecţia, angajarea,
evaluarea periodică, formarea, motivarea şi
încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale
personalului;
c) avizează atribuţiile personalului didactic
auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa
individuală a postului, constituind anexă la
contractul individual de muncă;

Comunitatea academică a facultăţii
(personalul didactic titular) se compune din:
Prof. univ. dr. Bădescu Mihai
Prof. univ. dr. Bică Gheorghe
Prof. univ. dr. Gavrilă (fostă Ștefănescu)
Nicoleta Laura
Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel
Prof. univ. dr. Mihail Gheorghe
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Conf. univ. dr. Bică Elena
Conf. univ. dr. Bogdan Mădălina
Conf. univ. dr. Bondrea Marian
Conf. univ. dr. Budă Marian
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Conf. univ. dr. Constantinescu Madalina
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
Conf. univ. dr. Diaconu Constantin
Conf. univ. dr. Firică Camelia
Conf. univ. dr. Firică Cristian
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Conf. univ. dr. Ghiţă Emil
Conf. univ. dr. Ilie Dragoș
Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta
Conf. univ. dr. Moise Simona
Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Conf. univ. dr. Rotaru Simona
Conf. univ. dr. Tită Cezar

Conf. univ. dr. Ungureanu Laura
Lect. univ. dr. Barbu Cristina Mihaela
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
Lect. univ. dr. Cocoşilă Gabriela Mihaela
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
Lect. univ. dr. Ghiță Mirela Claudia
Lect. univ. dr. Ignat Claudiu
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
Lect. univ. dr. Mădescu Lionela
Lect. univ. dr. Moise Adrian
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
Lect. univ. dr. Rus Toma
Lect. univ. dr. Sandu Ionel
Lect. univ. dr. Simionescu Silvia
Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin
Lect. univ. dr. Tănăsescu Alina
Lect. univ. dr. Titulescu Robert
Lect. univ. dr. Troanță Rebeleș Andreea
Lect. univ. dr. Vasile Viorel
Lect. univ. dr. Vigaru Roxana
Lect. univ. drd. Țăpuș Iulia
Asist. univ. dr. Bogdănoiu Cristiana
Asist. univ. dr. Dincă Sorin
Asist. univ. dr. Sandu Adriana
Asist. univ. dr. Văcărescu Hobeanu
Loredana
Asist. univ. drd. Nicu Gabriel
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d) stabileşte, în fişa individuală a postului,
activităţile specifice pentru personalul de
cercetare din învăţământul superior;
e) propune consiliului facultăţii limita
superioară a normei didactice a personalului
didactic care nu desfăşoară activităţi de
cercetare
ştiinţifică,
cu
respectarea
prevederilor legale;
f) propune consiliului facultăţii diferenţele
reprezentate de activitatea de
cercetare pentru completarea normei
didactice legale;
g) răspunde în faţa senatului universitar
pentru buna desfăşurare a concursurilor de
ocupare a posturilor didactice şi de cercetare
vacante, în condiţiile respectării normelor de
calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în
vigoare;
h) face propunerea de sancţionare
disciplinară, potrivit prevederilor legale.
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Facilități și servicii
Cazare
Facultatea noastră are posibilitate de
cazare în cămin şi servirea mesei în cantină,
la cererea studenţilor
Condiții de studiu
Facultatea noastră dispune de spaţii cu
dotare specifică desfăşurării procesului de
invăţământ superior după cum urmează:
 28 săli de curs şi de seminarii;
 13 laboratoare dotate cu calculatoare
utilizate in procesul de examinare a
studentilor în platforma e-Learning;
 2 săli de lectura, una dintre ele dispune
de 10 calculatoare utilizate pentru
accesarea Bibliotecii digitale;
 1 spaţiu destinat vânzării de carte de
specialitate editate in cadrul Fundaţiei
România de Mâine (librărie);
 1 bibliotecă.
Biblioteca (inclusiv virtuală)
Biblioteca Facultăţii de științe Juridice,
Economice și Administrative pune la dispoziţia
studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice
un număr de aproximativ 20.000 volume de
carte, reviste de specialitate şi materiale in
format electronic.
Pe site-ul facultăţii se poate accesa
biblioteca digitală care cuprinde un catalog
on-line şi o bază de date ştiinţifică – reviste de
specialitate.
Studenţii se pot informa asupra cursurilor,
sintezelor, subiectelor de examen pentru
disciplinele din planul de invăţământ aferente
fiecărei specializări prin vizualizarea pe site-ul
facultăţii noastre la rubrica Bibliotecă virtuală
(http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca.ph
p?id=10).
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Sala de sport si teren de sport
Facultatea are încheiat pe durată
nedeterminată contract cu Direcţia pentru
Sport şi Tineret Dolj care ne pune la
dispoziţie:
 Pista stadionului Ion Oblemenco unde
se pot desfăşura probe de atletism;
 Sală de sport dotată pentru: Volei,
Handbal, Baschet
Practica prin proiecte
Practica prin proiecte se focalizeaza
asupra studenţilor înmatriculaţi în cadrul
facultăţii, urmărind reducerea timpului de
adaptare la cerinţele pieţei muncii, creşterea
nivelului de competitivitate, depăşirea
„obstacolului” lipsei de experienţă, informare
permanentă asupra tendinţelor manifestate pe
piaţa muncii, orientare şi consiliere în carieră
în funcţie de aptitudini, programe de educaţie
socială şi civică axate pe conşitentizarea
atitudinii corecte faţă de muncă.
Facultatea noastră are in structură Centru
de Consiliere şi Orientare profesională,
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activităţile specifice desfăşurate prin Centrul
de orientare/consiliere sunt:
 Prezentarea contextului actual de pe
piaţa muncii;
 Prezentarea rezultatelor chestionarelor
aplicate angajatorilor;
 Ruta educaţională coerentă;
 Modalităţi de elaborare CV si scrisoare
de intenţie;
 Prezentarea la un interviu;
 Generalităţi privind legislaţia muncii;
 Strategii de căutare a celui mai bun loc
de muncă
Studenții care participă la aceste activităţi
sunt dirijaţi spre activităţi de practică în cadrul
firmelor care doresc să angajeze absolvenţi
astfel încât să se reducă timpul afectat
„perioadelor de probă”.
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Cum ajungem

Strada Vasile Conta, nr. 4
Craiova, 200580
Dolj, România
Telefon/Fax: +40 251 598 265
www.spiruharet.ro

Cum ajungem
Trasee RAT Craiova: 1. Tramvai; 2. Autobuz:
Linia11, Linia 23.
Adresa:
Strada Vasile Conta, nr. 4
Craiova, 200580
Dolj, România
Telefon/Fax: +40 251 598 265
www.spiruharet.ro
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Trasee RAT Craiova: 1. Tramvai – merge pe
strada Amaradia; 2. traseul E1.
Adresa:
Strada Brazda lui Novac, nr. 4
Craiova, 200690
Dolj, România
Telefon/Fax: +40 251 598 265
www.spiruharet.ro

Strada Brazda lui Novac, nr. 4
Craiova, 200690
Dolj, România
Telefon/Fax: +40 251 598 265
www.spiruharet.ro
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Viața în jurul
Facultății
Studenţii Facultăţii de Științe Juridice,
Economice și Administrative, Craiova, din
cadrul Centrului Universitar Craiova al
Universităţii Spiru Haret şi alături de mulţi alţi
cetăţeni ai municipiului Craiova, cu vârste de
la cele mai mici la cele mai înaintate, se
bucură de cadrul natural oferit de parcurile
locale, între care se situează Parcul
Tineretului şi Parcul Romanescu, ultimul
dintre acestea întinzându-se pe nu mai puţin
de 100 ha. cu o arhitectură şi floră proprie
parcurilor franţuzeşti, aleasă încă de la
înfiinţare, în anul 1901, oferind vizitatorilor un
aer curat şi îmbălsămat cu aromele şi
miresmele florale care conferă linişte,
sănătate şi vigoare şi, cu totul aparte, un
cadru intim, atât celor care se odihnesc, se
plimbă sau practică exerciţii fizice, ori aleargă
pe aleile sau pe pistele amenajate în aer liber;
atracţia centrală fiind însă lacul pe care lunecă
lin bărci cu lopeţi, printre nuferi şi lebede.

Nu departe de acest măreţ monument al
naturii, cu care, în aceeaşi măsură, se
mândresc localnicii, se află Grădina Botanică,
care, de asemenea, atrage feluriţi vizitatori,
între care se află şi studenţii facultăţii noastre.
Alte obiective de interes care îmbie la
mişcare sunt Velodromul, amplasat într-un
cadru natural deosebit, în apropierea Parcului
Romanescu, Sala Polivalentă, stadioanele,
terenurile de tenis şi de câmp, ştrandurile,
sălile de fitness şi de gimnastică aerobică fiind
şi ele căutate şi apreciate mai mult de
reprezentantele sexului frumos, între care se
află şi studentele Facultăţii de Științe Juridice,
Economice și Administrative, Craiova din
cadrul Centrului Universitar Craiova al
Universităţii Spiru Haret.
Iarna, în afară de primăvară, vară şi
toamnă, atracţiile continuă în sălile de sport
unde se practică gimnastica, tenisul de masă
şi de câmp, jocurile de şah şi de rúmmy, iar în
aer liber patinoarul este un miraj, un loc de
veselie şi de bunăvoie pentru toţi. Activitatea
educativă este şi ea continuată prin vizitarea
muzeelor de istorie, de artă, şi de ştiinţă.
În Craiova sunt apreciate şi frecventate
biblioteca judeţeană şi biblioteca municipală,
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celebrul Teatru Naţional, organizator şi
producător de spectacole educative, de ţinută
artistică deosebită, între care străluceşte
Festivalul anual „William Shakespeare“, care
reuneşte cele mai mari şi apreciate trupe de
teatru din lume, Teatrul Liric, Filarmonica şi,
nu în ultimul rând, discotecile şi cafenelele
discrete şi liniştite care oferă intimitate şi tihnă
sufletească, atât studenţilor cât şi celorlalţi
cetăţeni ai municipiului Craiova, între care
aceştia îşi prelungesc firesc activităţile şi
preocupările cotidiene, specifice vârstei şi
menirii lor, în calitate de viitori specialişti, în
total acord cu concepţia europeană despre
lume şi viaţă.
Astfel, în vederea integrării pe piaţa forţei
de muncă, încă din timpul anilor de stagiu
universitar, studenţii noştri, în baza unor
protocoale de colaborare, semnate între
conducerea facultăţii şi diverse si importante
instituţii publice şi societăţi comerciale de
profil, din judeţul Dolj, efectuează practica de
specialitate.
Raporturile bune cu astfel de instituţii
publice şi entităţi economice, între care se
regăsesc Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Dolj, Administraţiile Financiare din
judeţul Dolj, Trezoreria Dolj, SIF Oltenia,
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precum şi SC Electroputere SA cu Divizia de
Maşini Rotative şi Divizia Transformatoare,
Institutul de Cercetări ICMET şi altele, au avut
şi au în continuare importanţa şi menirea
formării, creşterii calităţii şi competenţei
absolvenţilor facultăţii noastre. Acest lucru
este demonstrat, an de an, de un număr
semnificativ de absolvenţi ai instituţiei noastre
care îşi găsesc ulterior locuri de muncă în
astfel de instituţii publice şi entităţi economice
din ţara noastră.
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Contacte

Journal of Law and Public Administration
http://sjea-dj.spiruharet.ro/cercetare/jurnalestiintifice
e-mail: jolawpa@gmail.com

Contacte
Decan
Conf. univ. dr. Ilie Dragoș
Audiențe: Marți:
1300 – 1500
e-mail: dragos.ilie@spiruharet.ro
Prodecan
Conf.univ.dr. Cristian Firică
Audiențe: Vineri: 1100 – 1300
e-mail: cristian.firica@spiruharet.ro
Director Departamentul de Științe
Economice
Conf. univ. dr. Constantinescu Mădălina
Audiențe: Miercuri: 1300 – 1500
e-mail:
madalina.constantinescu@spiruharet.ro
Director Departamentul de Științe Juridice
și Administrative
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Audiențe: Joi:
0900 – 1100
e-mail: mariana.ciocoiu@spiruharet.ro
Centrul European de Studii Manageriale și
Administrarea Afacerilor
Director: Prof. univ. dr. Gavrilă Laura
http://www.cesmaa.eu
e-mail: laura.gavrila@spiruharet.ro
Responsabil activitate cercetare studenți și
masteranzi: Lect. univ. dr. Barbu Cristina
cristina.barbu@spiruharet.ro

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea
Calității
Președinte: Conf. univ. dr. Firică Camelia
www.spiruharet.ro/facultati/facultate.php?id=10
e-mail: camelia.firica@spiruharet.ro
Comisia de Consiliere și Orientare în
Carieră
Persoană de contact: Conf. univ. dr.
Gheorghe Costache, Consilier de carieră
e-mail: gheorghe.costache@spiruharet.ro
Programul Comisiei: Miercuri, orele 13,0016,00, Str. Vasile Conta nr. 4, Sala 208
Coordonator Program de studii
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina
e-mail: madalina.bogdan@spiruharet.ro
Coordonator Program de studii
Finanțe și Bănci
Lect. univ. dr. Cocoșilă Mihaela
e-mail: mihaela.cocosila@spiruharet.ro
Coordonator Program de studii
Management
Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian
e-mail: mihail.negulescu@spiruharet.ro
Coordonator Program Masterat
Auditul intern în sistemul public și privat
Conf. univ. dr. Ghiță Emil
e-mail: emil.ghita@spiruharet.ro
Coordonator Program Masterat
Finanţe şi administraţie publică europeană
Conf. univ. dr. Ungureanu Laura
e-mail: laura.ungureanu@spiruharet.ro

Journal of Applied Economic Sciences
http://www.cesmaa.eu/journals/jaes
e-mail: jaes_secretary@yahoo.com

Coordonator Program Masterat
Științe penale și criminalistică
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
e-mail: gheorghe.costache@spiruharet.ro

Journal of Applied Research in Finance
http://www.cesmaa.eu/journals/jarf
e-mail: jarf_secretary@yahoo.com

Secretariat
Persoana de contact:
Secretar – șef: Stanca Mariana Daniela
Master Stiințe penale și criminalistică, anul I
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Contacte

Telefon: +40 251 423 395
http://sjea-dj.spiruharet.ro/prezentarefacultate/secretariat
e-mail: secretariat_sjeac@spiruharet.ro
Secretar: Ghiță Mariana
Drept, Administratie publica, anii de studii: I, II,
III și IV
Telefon: +40 251 423 395
http://sjea-dj.spiruharet.ro/prezentarefacultate/secretariat
e-mail: secretariat_sjeac@spiruharet.ro
Secretar: Călinescu Claudia Mihaela
Finante Bănci, anii de studii: II, III
Contabilitate şi informatică de gestiune, anii
de studii: I, II, III
Telefon: +40 251 598 265
http://sjea-dj.spiruharet.ro/prezentarefacultate/secretariat
e-mail: ushmfcfb_dj@spiruharet.ro
Secretar: Rotaru Veronica
Management, anii de studii I
Audit in sistemul public si privat, anii de studii
I și II
Finante si administratie publica europeana,
anii de studii: I, și II
Telefon: +40 251 598 265
http://sjea-dj.spiruharet.ro/prezentarefacultate/secretariat
e-mail: ushmfcmg_dj@spiruharet.ro
Biblioteca și sălile de lectură
Radu Camelia
e-mail: camelia.radu@spiruharet.ro
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programe de licență

internship

tehnologie

servicii support pentru orientarea în carieră

știință

cunoaștere
programe de masterat

servicii support pentru studenți

facilități și servicii pentru studenți
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