
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 132400 

Titlul proiectului Tineri cercetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional 

Perioada de implementare începând cu: 08.04.2014 până la: 31.12.2015 

Beneficiarul Universitatea "Babeş - Bolyai" din Cluj - Napoca 

Site-ul proiectului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/doctorat/burse_doctorale_postd
octorale 

Parteneri 

P1 Academia Română Filiala Cluj - Napoca 

P2 Universitatea din Bucureşti 

P3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 

P4 Universitatea de Vest din Timişoara 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  13.028.190,00 din care, aferentă UAIC (lei) 1.942.212,00 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)   din care, aferentă UAIC (lei) 1.444.050,42 

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

CR în evaluare Da X Nu  Numărul CR aflate în evaluare  2 

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

Valoarea CR în evaluare (lei)  - 

Valoarea CR TVA în evaluare (lei)   

Obiectivul general 
al proiectului  

Obiectivul general al proiectului a urmărit abordarea integrată a dezvoltării resurselor 
umane din cercetare şi îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale (doctoranzi) şi 
postuniversitare (cercetători postdoctorali) prin asigurarea participării acestora la 
programe doctorale şi postdoctorale de calitate, care să permită dezvoltarea de 
competenţe profesionale specifice şi transversale necesare unei cariere de succes în 
cercetare. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

308 din care 48 la UAIC 46 - UAIC 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC 38 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  10 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC 0 

Numărul premiilor acordate de UAIC 0 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC 0 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  - din care, din UAIC  9 

Rezultate 
principale  

114 teze finalizate şi depuse,- 530 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale 
şi/sau internaţionale (370 de drd. şi 160 de CPD), - 390 articole publicate în reviste 
indexate în baze de date internaţionale (230 de drd.şi 160 de CPD), - 228 de rapoarte de 
cercetare elaborate de drd. - 160 rapoarte de cercetare elaborate de CPD (după 6 luni şi un 
raport final după 12 luni) din care 80 validate de Consiliile universităţilor. 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

1. Colaborarea cu Liderul de Parteneriat. 
2. Finalizarea cercetărilor ştiinţifice doctorale şi postdoctorale în procent foarte mare. 
 

Principalele lecții 
învățate  

1. Colaborarea la nivelul parteneriatului constituie un factor determinant în 
implementarea cu succes a unui proiect. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Pe data de 25 martie 2016, în Sala Senatului a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a 
avut loc o întâlnire cu grupul ţintă al proiectului (doctoranzi, actuali doctori şi cercetători 
postdoctoranzi ai proiectului) precum şicu profesorii universitari angajaţi în proiect. 
Întâlnirea de lucru a avut un statut de ceremonie, organizată cu scopul de a acorda 
atestate de finalizare a programelor doctorale, respectiv postdoctorale grupului ţintă. 



 

 

Aceasta a mai urmărit: un follow-up a implementării proiectului, comunicarea profesorii 
universitari - grup ţintă, încurajarea unor proiecte de cercetare viitoare. Atestatele 
acordate constituie o încununare a activităţii de cercetare derulate de grupul ţintă şi 
încurajează menţinerea legăturii acestor cercetători cu mediul academic ieşean. Atestatele 
au fost realizate de echipa de proiect de la UAIC din fonduri proprii şi au promovat 
programul de finanţare. Echipa de proiect de la UAIC a ţinut legătura cu doctoranzii admişi 
în grupul ţintă al proiectului şi înmatriculaţi în anul universitar 2013 - 2014 pentru a 
monitoriza stadiul pregătirii tezelor de doctorat care ar trebui susţinute până în 
septembrie 2016. În acest scop, echipa de proiect a transmis, via email, o adresă/notificare 
prin care studenţii doctoranzi sunt sfătuiţi să respecte obligaţiile contractuale 
asumate.Rezultatele cercetărilor valorificate prin publicare pe perioada proiectului  permit 
transferarea rezultatelor către viitori doctoranzi sau cercetători postdoctorali.Prin 
activităţile implementate pe perioada proiectului se continuă eforturile de modernizare a 
abordării pregătirii doctorale şi postdoctorale la nivelul consorţiului universitar şi se 
asigură continuarea, valorificarea şi abordarea integratoare a rezultatelor proiectului. 
Parteneriatul constituit facilitează dezvoltarea de joint research programs şi contribuie la 
intensificarea schimburilor de bune practici. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

GAVRILUŢĂ Nicu 
+40 232 201102 
int. 1055  

nicolas@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager PHILIPE Luminiţa 
+40 232 201102 
int. 2340 

luminita.philipe@uai
c.ro 

Responsabil financiar 
POPOVICI Roxana - Elena 
N/A 

+40 232 201102 
int. 1146 

roxana.popovici@uai
c.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

PHILIPE Luminiţa 
+40 232 201102 
int. 2340 

luminita.philipe@uai
c.ro 

Jurist GRUMĂZESCU Diana Cristina 
+40 232 201102 
int. 1131 

diagru@yahoo.com 
 

Auditor (inclusiv organizația/firma) N/A   

 

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 
 

441.412,00 259.741,11 

2. Participanți 
 

1.254.600,00 1.027.892,37 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 
 

147.200,00 99.280,06 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 
 

10.000,00 8.664,90 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 
 

130.000,00 87.269,00 

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) 
 

0,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 0,00 1.843.212,00 1.386.913,54 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație  

99.000,00 57.136,88 

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), 
din care: 

0,00 
1.942.212,00 1.444.050,42 

7.1. valoare activități transnaționale 
 

  

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 
 

38.844,24 28.881,00 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

0,00 
1.903.367,76 

1.415.169,42 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI     

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI     



 

 

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 0,00 1.942.212,00 1.444.050,42 

 

  
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Numărul de doctoranzi sprijiniţi 228 din care 38 - 
UAIC 

38 - UAIC 

Numărul de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală 80 din care 10 - 
UAIC 

10 - UAIC 

Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor (%) 50% 47% - UAIC 

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale 370 93 - UAIC 

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală 160 30 - UAIC 

Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale 230 76 - UAIC 

Număr de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare post -doctorală 160 20 - UAIC 

Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe 
doctorale 

114 18 - UAIC 

Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor – 
cercetare post doctorala 

80 din care 10 - 
UAIC 

10 - UAIC 

 
Observaţii: 
N/A 


