
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 137280 

Titlul proiectului Studentii de azi, profesionistii de maine 

Perioada de implementare începând cu: 01.04.2014 până la: 30.11.2015 

Beneficiarul Universitatea de Vest din Timișoara 

Site-ul proiectului https://cariera.uvt.ro/wp/ 

Parteneri 

P1 S.C. Gi Group Staffing Company S.R.L. 

P2 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

P3 Universitatea din Oradea 

P4 Universitatea din București 

P5 Academia de Studii Economice din București 

P6 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  20.731.841,00 din care, aferentă UAIC (lei) 2.393.824,74 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  1.773.017,44 din care, aferentă UAIC (lei) 1.773.017,44 

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

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

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  

Îmbunătățirea inserției pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializării 
studiate și propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinile de muncă a 5000 
studenți ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orientare 
profesională. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

5000 studenți 5.536 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC 0 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  0 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC 965 

Numărul premiilor acordate de UAIC 0 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC 0 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  80 din care, din UAIC  11 

Rezultate 
principale  

5556 de studenți beneficiari ai serviciilor de consiliere si orientare profesionala – 
corespunde obiectivului specific 
1000 de studenți beneficiari ai serviciilor de evaluare specifica a aptitudinilor profesionale 
5556 de studenți participanți la vizite de studiu in entități economice cu activitate 
relevanta specializărilor studiate 
Publicarea unei analize referitoare la atitudinile si aptitudinile profesionale ale studenților 
din cadrul celor 7 universități partenere 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Servicii integrate de consiliere și orientare în carieră, deschiderea către parteneriate cu 
mediul de afaceri și mediul educațional preuniversitar 

Principalele lecții 
învățate  

- 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Sustenabilitatea proiectului este asigurata, prin următoarele activități: 
- consilierea si orientarea profesionala a tinerilor; universitățile partenere vor putea oferi 
servicii de consiliere și orientare profesională unui număr mult mai mare de studenți; 
- scopul consilierii și orientării profesionale este de crește gradul de angajabilitate a 



 

 

studenților; 
- transferul către alte grupuri țintă se poate realiza prin utilizarea metodelor, 
instrumentelor si tipurilor de asistență educațională si consiliere in cariera pentru elevi. 
Departamentul de Servicii pentru studenți și absolvenți oferă studenților și absolvenților 
servicii integrate la sediile din C5 și corpul R al Universității (Centrul Alumni) 
Pe toată durata proiectului s-a creat un set de metode, proceduri și instrumente cu un 
grad ridicat de adaptabilitate la nivelul altor grupuri țintă, direct sau indirect conectate 
mediului academic, dar care necesită mentorat cu privire la dezvoltarea profesională. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Cretu Carmen 1303  
carmen.cretu@uaic.r
o 

Manager adjunct/ asistent manager Trocin Alina 2521 alina.trocin@uaic.ro 

Responsabil financiar 
Stirbu Rusu Daniela 
Vosniuc Alexandra 

0745265828 
2342 

daniela.rusu@uaic.r
o 
alexandra.vosniuc@
uaic.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

Trocin Alina 2521 alina.trocin@uaic.ro 

Jurist nu are   
 

Auditor (inclusiv organizația/firma) Auditor extern la beneficiar   

 

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 11.341.340,00 1.217.500,00 785.814,21 

2. Participanți 2.970.000,00 528.500,00 491.169,80 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 5.239.384,00 429.690,00 320.072,12 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 1.956.884,00 183.200,00 173.034,08 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 1.260.600,00 138.600,00 82.941,07 

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) 260.000,00 30.000,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 19.810.724,00 2.205.690,00 1.597.056,13 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație 

916.056,08 
141.197,00 141.196,26 

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

20.726.780,08 
2.346.887,00 1.738.252,39 

7.1. valoare activități transnaționale 0,00 0,00 0,00 

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 414.535,60 46.937,74 34.765,05 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

20.312.244,48 
2.299.949,26 1.703.487,34 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI  0,00 0,00 0,00 

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  0,00   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 20.726.780,08 2.346.887,00 1.738.252,39 

 

  
  



 

 

Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 5.000 5.536 

Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la 
şcoală la viaţa active 

2 2 

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi 
bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

15 33 

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat 
studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

4.000 5.390 

 
Observaţii: 
N/A 
 


