
 

  

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

X  

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  Joint Operational Programme Romania-Ukraina-Republic of Moldova 2007-2013 
(CE-European Neighbourhood and Partnership Instrument-ENPI).    
Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

ID Proiect MIS-ETC-937 

Titlul proiectului Cross-border initiative for developing playful topiary art for education and leisure 

Perioada de implementare începând cu: 13.04.2011 până la: 12.10.2012 

Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 

Site-ul proiectului http://botanica.uaic.ro/home.htm 

Parteneri P1 Gradina Botanica din Chisinau 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  694.537,28 din care, aferentă UAIC (lei) 494.423,25 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  483.142,90 din care, aferentă UAIC (lei) 329.891,33 

Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)  0,00 din care, recuperată (lei) 0,00 

CR în evaluare Da  Nu X Numărul CR aflate în evaluare  - 

Valoarea CR în evaluare (lei)  - 

Obiectivul general 
al proiectului  

Implementarea proiectului a fost asigurata de Gradina Botanica „Anastasie Fatu" din 
subordinea Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi parteneriat cu Gradina Botanica din 
Chisinau, din cadrul Academiei de Stiinte a Moldovei. 
 
Proiectul s-a derulat in perioada 2011-2012 si a avut drept scop sa intareasca colaborarea 
dintre personalul angajat al celor doua gradini botanice, in vederea cresterii capacitatii 
acestora de a oferi servicii educative si de relaxare catre publicul larg. 

Rezultate 
principale  

 2500 mp de gradina topiara; 

 9 figurine de arta topiara; 

 10 bucati  mobiler modular de gradina; 

 160 banci de lemn; 

 3 pergole; 

 2 noi echopamente IT (PC, imprimanta, licente); 

 2 noi instrumente de gradinarit;10 noi specii de plante (copaci, arbusti si rasaduri) 
precum si alte materiale vegetale; 

 Alte materiale ornamentale specifice gradinii: dale de piatra, pietre ornamentale, 
gard de sarma. 

  30 persoane care s-au instruit in 6 programe de training pe urmatoarele teme: 
1. Cum se creaza produse culturale specifice gradinilor botanice si cum sa comunici cu diferite 
categorii de public pe tema protectiei mediului si dezvoltarii durabile; 
2. Strategii educationale diferentiate pe categorii de public, in functie de varsta, nevoi 
educationale speciale si persoane supradotate; 
3. Cum se initiaza, mentine si valorizeaza o gradina topiara; 
4. Executarea unei arii de arta topiara intr-o gradina botanica; 
5.Valoarea educativa a artei topiare; 
6.Tehnici de realizare in situ a artei topiare 



 

  

 

 Materiale de promovare si publicitate (casete publicitare si spoturi audio in presa 
regionala, banere, fluturasi, pliante, postere, brelocuri, sepci etc) cu ocazia 
organizarii editiei 2011 a simpozionului stiintific „Flori de toamna" si a altor 
evenimente dedicate publicului (Ziua Copilului, Ziua Pamantului etc).  

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Puncte tari: 
Proiectul a contribuit la o mai buna cunoastere a elementelor de cultura organizationala 
specifice mediului academic si de cercetare din Republica Moldova. 
  
Implementarea proiectului in conformitate cu procedurile stipulate de Comisia Europeana 
prin PRAG (Practical Guide for External Actions of the European Union) a permis dezvoltarea 
capacitatii de utilizare a limbii engleze in managementul de proiect (elaborare, 
implementare, raportare). 
  
Valoarea adaugata: proiectul a introdus si dezvoltat conceptul de arta topiara ca mijloc de 
recreere, educatie si expresie artistica,  deopotriva pentru anagajatii celor doua gradini 
botanice, cat si pentru publicul larg. 

Principalele lecții 
învățate  

Pentru a evita neeligibiliatea cheltuielilor, inca din faza de elaborare a proiectului de 
finantare, bugetul trebuie previzionat in baza a cel putin 3 oferte din partea agentilor 
economici; 
Fisele de post ale membrilor echipei de implementare trebuie analizate si asumate ferm de 
catre acestia inainte de demararea proiectului; 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Sustenabilitatea institutionala 
-utilizarea artei topiare in amenajarile peisagistice este o provocare continua a personalului 
celor doua gradini botanice atat in scopuri de cercetare (adapatare la mediu a unor specii 
alogene) cat si pentru divertismentul si placerea publicului vizitator. 
Sustenabilitatea financiara se va realiza prin: 
-comercializarea de specii vegetale (arbusti, material saditor) care se preteaza la crearea 
unor elemente de arta topiara; 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

 Catalin TANASE  0232 201 102 
ext 1385 

 tanase@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager Ana COJOCARIU 0232 201 102 
ext 1373 

anacojocariu@yahoo
.com 

Responsabil comunicare    

Responsabil financiar Corina Ionela CHERSAN  0232 201 102 
ext 1388 

 macov@uaic.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

 Maria SAVA  0232 201 102 
ext 2350 

 maria.sava@uaic.ro 

Jurist    
 

Auditor (inclusiv organizația/firma)    

 



 

  

 

Anexa 1. Execuția bugetului proiectului (Lei) 
 

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) 
TOTAL contractat 

proiect  
(inclusiv TVA)  

UAIC 

TOTAL contractat  
(inclusiv TVA) 

TOTAL executat  
(inclusiv TVA)  

1. Resurse umane 238.749,42 203.879,35 139.842,11 

2. Călătorii  4.706,14 3.635,55 2.994,67 

3. Lucrări de construcţie  0,00 0,00 0,00 

4. Echipamente şi dotări  134.805,38 103.579,78 94.455,61 

5. Cheltuieli cu biroul local  0,00 0,00 0,00 

6. Servicii subcontractate  97.673,86 41.213,42 33.063,23 

7. Alte tipuri de costuri  142.254,91 88.725,31 57.453,19 

8. Subtotal cheltuieli directe  618.189,71 441.033,41 327.808,81 

9. Rezerva de contingenta  30.909,95 18.980,12 0,00 

10. Total costruri directe eligibile 649.099,66 460.013,53 327.808,81 

11. Cheltuieli indirecte  45.437,62 34.409,72 2.082,52 

12. TOTAL cheltuieli eligibile din care  694.537,28 494.423,25 329.891,33 

Grant nerambursabil 625.083,55 444.980,90 284.069,22 

Cofinantare  138.907,46 49.442,35 31.563,25 

Valoarea neeligibilă a proiectului   

Valoarea nevalidată a proiectului 14.258,86 

Valoarea totală a proiectului 694.537,28 494.423,25 329.891,33 

 
 Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Institutii implicate in proiect 2 2 

Evenimente culturale commune care promoveaza identitatea 
regionala transfrontaliera 

6 6 

Sesiuni de training professional 6 6 

Schimb de bune practici 6 6 

Reuniuni ale personalului 6 6 

 
Alte observaţii 
 
Ulterior primirii transei finale de plata, UAIC a demarat procedurile de incasarea valorii de 80% din valoarea totala a 
cofinantarii de la Bugetul de Stat. Viramentul acesteia  a fost facut in aprilie 2014.  
Drept consecinta, efortul financiar al UAIC pentru sustinerea proiectului a fost de 20.571,51 lei din care 6.312,65 lei 
reprezinta cofinantarea iar 14.258,86 lei reprezinta cheltuielile neeligibile. 
 
 


