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Biblioteca Digitală a Universităţii Spiru Haret 
 

Biblioteca Digitală a Universităţii Spiru Haret, poate fi accesată online 

de pe site-ul universităţii www.spiruharet.ro fără a fi nevoie de un cont de 

acces, în această găsindu-se informații privind materialele bibliografice 

disponibile pentru studiu la sălile de lectură din cadrul bibliotecilor 

Universităţii Spiru Haret. 

 Pentru a deschide fereastra de acces la Biblioteca Digitală a 

Universităţii Spiru Haret efectuați click stânga mouse pe link-ul Biblioteci, 

situat în antetul paginii: 

 

http://www.spiruharet.ro/


 
Universitatea Spiru Haret 

 

  3/15 
 

Se va afișa pagina de mai jos: 

 

Pagina principală dedicată bibliotecilor USH cuprinde: 

✓ Titluri preferate - cuprinzând listă cu titlurile care au fost accesate 

frecvent de către utilizatorul site-ului, în funcţie de interesul acestuia 

pentru anumite domenii; se poate selecta cu un click stânga, titlul 

care se dorește a fi vizualizat, din lista Titluri preferate urmând a se 

deschide pagina din catalogul online unde pot fi vizualizate detaliile 

acelui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea 

exemplarelor în diferite săli de lectură; 

✓ Căutări recente – este prezentată o listă cu expresii şi cuvinte, 

reprezentând căutări recente ale utilizatorilor; puteți da click stânga 

mouse, pe unul din cuvintele sau expresiile din listă, se va deschide 

o pagină care cuprinde toate titlurile ce conţin acel cuvânt sau 

expresie. 
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✓ Catalog online – este motorul de căutare după titlu, subtitlu, 

descriere, sau cuvinte cheie, cu ajutorul căruia puteţi găsi titlurile 

căutate. 

 Pentru a avea acces la lista tuturor titlurilor existente în bibliotecile 

Universităţii Spiru Haret efectuați click stânga mouse pe link-ul Catalog 

online: 

 

Se va afișa pagina de mai jos: 

 

...... 
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 Pentru a trece la o altă pagină din catalogul online, efectuaţi  click 

stânga mouse, jos în dreapta paginii pe pagina dorită: 

Biblioteca cuprinde un număr foarte mare de volume și pentru a găsi 

materialul bibliografic dorit puteţi efectua căutări după “Titlu”, “Autori”, “ISBN”, 

“Cuvinte cheie” și CZU (Clasificarea Zecimală Universală). 

În exemplul de mai jos pentru filtrul CZU s-a folosit codul 51 (5-Matematici, 

Științe naturale și 1-Matematici) și autorul cu numele Ștefănescu: 

 

 Pentru a vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea 

şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură efectuați click stânga 

mouse pe pictograma din dreptul titlului căutat: 
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Se va afișa pagina de mai jos: 
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 Pentru a vizualiza lista bibliotecilor Universităţii Spiru Haret, informaţii 

privind denumirea, adresa bibliotecii și materialele bibliografice nou intrate 

efectuați click stânga mouse pe link-ul Biblioteci: 

 

 

 Pentru a vizualiza lista materialelor bibliografice nou intrate efectuați 

click stânga mouse pe link-ul Noutăți: 



 
Universitatea Spiru Haret 

 

  8/15 
 

 Pentru a evalua serviciile oferite de bibliotecile online ale Universităţii 

Spiru Haret puteți completa sondajul de opinie inițiat de Institutul Central de 

Cercetare Științifică al USH. Pentru aceasta efectuați click stânga mouse pe 

link-ul Sondaj de opinie: 

 

.........   și la sfârșit clic pe butonul Submit: 
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 pentru a avea acces la baze de date ştiinţifice naționale și internaţionale, 

baze de date juridice precum şi la o platformă de cercetare şi predare astfel 

încât comunitatea academică să publice, să descopere şi să păstreze 

conţinutul ştiinţific efectuați click stânga mouse pe link-ul Baze de date 

ştiinţifice situat în partea dreaptă sus a paginii și apoi selectați link-ul dorit 

sau puneți mouse-ul deasupra link-ului Baze de date ştiinţifice și selectați 

opțiunea dorită din meniul derulant: 
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Biblioteca Virtuală a Universităţii Spiru Haret 
 

Biblioteca Virtuală este specifică fiecărei facultăţi/ colegiu universitar 

din cadrul Universităţii Spiru Haret și poate fi accesată numai după 

selectarea facultăţii/ a colegiului universitar și autentificarea în secțiunea de 

site respectivă. 

 Pentru a deschide pagina principală a site-ului facultății/ colegiului 

universitar efectuați click stânga mouse pe link-ul FACULTATI/ COLEGIUL 

UNIVERSITAR situat în antetul paginii: 
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Se va afișa pagina de mai jos din care selectând facultatea dorită: 
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Se va afișa prima pagină a site-ului facultății selectate, în exemplul nostru 

Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie, București: 

 

 Pentru a avea acces la secțiunea Biblioteca Virtuală efectuați clic 

stânga pe programul de studii dorit: 
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Se va afișa pagina programului de studii ales și, din meniul din partea stângă,  

 pentru a avea acces la secțiunea Biblioteca Virtuală pentru 

programul de studii ales (în exemplul nostru Informatică) efectuați clic stânga 

pe link-ul Biblioteca virtuală: 
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Se va afișa pagina Bibliotecii virtuale a programului de studii ales. 

Informațiile fiind disponibile numai studenților facultății este afișat mesajul 

"Trebuie să fiți autentificat pentru a vedea conținutul acestei categorii":  

 

Pentru autentificare trebuie să: 

• introduceți numele de utilizator în zona Utilizator 

• introduceți parola în zona Parola  

• efectuați clic stânga mouse pe butonul Autentificare 
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Dacă a fost introdus corect numele utilizatorului și parola va fi afișată pagina 

Bibliotecii virtuale cu toate informațiile postate de facutate/ colegiu pe care le 

puteți consulta: 

 

Dacă datele de autentificare sunt introduse corect și nu vă puteți autentifica 

comunicați această problemă telefonic la 021.455.1024 sau prin email la 

website@spiruharet.ro. 

 

 

mailto:website@spiruharet.ro

