
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 139710 

Titlul proiectului Studiile juridice - între teorie și practică 

Perioada de implementare începând cu: 05.05.2014 până la: 05.08.2015 

Beneficiarul Institutul Notarial Român 

Site-ul proiectului http:// www.iasi-practica-inr.ro 
http:// www.iasi-practica-inr.ro 

Parteneri 

P1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" 

P2 Loop Operations SRL 

P3 Economic Confort SRL 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  181.830,08 din care, aferentă UAIC (lei)  

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  160.355,00 din care, aferentă UAIC (lei)  

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

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  

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale 500 studenți și masteranzi care studiază în 
domeniile drept și administrație publică aflați în etapa de tranziție de la școală la viața 
activă și facilitarea acestui proces prin crearea și derularea unui program integrat și 
personalizat de orientare profesională și consiliere în carieră și organizarea de stagii de 
pregătire practică în cadrul unor organizații care desfășoara activități juridice. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  

Contractat  Realizat  

* 250 studenți sprijiniți în tranziția 
de la școală la viața activă (care au 

derulat practica de specialitate) 
* 500 studenți beneficiari ai 

serviciilor de consiliere în carieră 

* 257 studenți sprijiniți în tranziția 
de la școală la viața activă 

(care au derulat practica de 
specialitate) 

* 503 studenți beneficiari ai 
serviciilor de consiliere în carieră 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC 0 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  0 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC 0 

Numărul premiilor acordate de UAIC 25 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC 0 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  - din care, din UAIC  3 

Rezultate 
principale  

- 503 studenți consiliați; 
- 25 sesiuni de consiliere realizate; 
- 36 studenți beneficiari ai sesiunilor de consiliere individuale; 
- 32 parteneriate de practică; 
- 35 tutori selectați; 
- 5 workshop-uri/întâlniri de lucru realizate cu tutorii organizate; 
- 257 studenți care au finalizat stagiile de practică; 
- 1 site dezvoltat; 
- 1 platformă on-line dezvoltată; 
- 1 metodologie de consiliere și orientare în carieră dezvoltată; 
- 1 pachet de teste vocaționale, de aptitudini și de personalitate; 
- 1 metodologie practică finalizată. 

Punctele tari ale - îmbunătățirea colaborării instituționale între Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, 



 

 

proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Facultatea de Drept și partenerii din proiect - instanțe judecătorești și parchete; 
- soluționarea unor aspecte discutabile care țin de statutul magistratului și calitatea de 
tutore de practică; 
- îmbunătățirea metodologiei privind desfășurarea stagiilor de practică în domeniul juridic; 
- creșterea numărului de ore de pregătire practică efectiv desfășurate, monitorizarea 
acestora conform metodologiei de practică dezvoltate, creșterea gradului de interacțiune 
tutore-student ca urmare a formării de grupe cu număr redus de studenți practicanți; 
- pagina web a proiectului constituie o sursă importantă de informații disponibilă 
practicanților, publicului țintă și generațiilor viitoare de studenți; 
- dezvoltarea unor instrumente de orientare profesională   și teste psihologice accesibile 
gratuit pe platforma suport dezvoltată în cadrul proiectului asigură o mai bună 
adaptabilitate a grupului țintă pe piața muncii. 

Principalele lecții 
învățate  

- necesitatea asigurării unui grad mai ridicat de finanțare a stagiilor de practică față de 
finanțarea alocată în mod obișnuit din resursele proprii UAIC, astfel încât să se poată 
atinge un standard de calitate a stagiilor de practică comparabil cu cel atins prin proiect; 
- colaborarea partenerilor încă din faza de scriere a proiectului astfel încât eventualele 
riscuri identificate să poată fi contracarate într-un interval de timp mult mai scurt; 
- o mai bună planificare a stagiilor de practică care să țină cont atât de programul 
studenților cât și de disponibilitatea tutorilor. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

- menținerea și actualizarea site-ului și a platformei proiectului cu informații utile cu privire 
la piața muncii și evoluția ocupațiilor la nivel local precum și cu privire la metode și tehnici 
de căutare a unui loc de muncă și prezentare la interviuri în vederea ocupării. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Septimiu Vasile Panainte 1267  
septimiupanainte@y
ahoo.com 

Manager adjunct/ asistent manager    

Responsabil financiar 
Grigorita Elena Racheiriu 
(cas.Coceanu) 
Mogirzan Emanuel 

1142 
1270 

grigorita.rachieriu@
uaic.ro 
emanoil.mogirzan@
uaic.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă     

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 
 

143.276,00 126.521,00 

2. Participanți 
 

10.000,00 10.000,00 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 
 

0,00 0,00 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 
 

0,00 0,00 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 
 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 0,00 153.276,00 136.521,00 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație  

30.396,00 26.300,00 

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

0,00 
183.672,00 162.821,00 



 

 

7.1. valoare activități transnaționale 
 

0,00 0,00 

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 
 

3.710,94 3.207,10 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

0,00 
179.961,06 159.613,90 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI    12.636,00 

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  0,00   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 0,00 183.672,00 175.457,00 

 

  
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Numărul de studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă 250 257 

Numărul beneficiarilor de servicii de consiliere în carieră 500 503 

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experiență și 
pentru bune practici - tranziția de la școală la viața activă 

30 32 

Ponderea elevilor/studenților sprijiniți în tranziția de la școală la 
viața activă care au obținut un loc de muncă sau au participat activ 
la cursuri ulterioare 

65% 91,44% 

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au 
găsit un loc de muncă - tranziția de la școală la viața activă 

25 16 

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare  și au continuat 
studiile - tranziția de la școală la viața activă 

138 401 

 
 
Observaţii: 
N/A 
 


