
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

X  

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 155397 

Titlul proiectului Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită 

Perioada de implementare începând cu: 01.07.2015 până la: 31.12.2015 

Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 

Site-ul proiectului http://www.bursedoctorale.ro/ 

Parteneri P1 Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  2.757.760,80 din care, aferentă UAIC (lei) 2.669.281,00 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  2.277.575,93 din care, aferentă UAIC (lei) 2.212.759,32 

Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)  1.842,44 din care, recuperată (lei) 264,00 

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  

Proiectul are ca obiectiv general cresterea calitatii, atractivitatii, motivatiei si relevantei 
cercetarii doctorale in raport cu domeniile de specializare inteligenta definite in cadrul 
Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare si Inovare 2007-2013, cu provocarile noii 
societati a cunoasterii si ale globalizarii. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

125 125 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC 125 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  0 

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)  59 din care, din UAIC  54 

Rezultate 
principale  

125 de doctoranzi sustinuti prin burse de studiu POSDRU pe durata proiectului (6 luni);  25 
de luni de stagii externe si 12 stagii interne finantate;  24 de participari la conferinte 
externe si 76 de participari la conferinte interne decontate prin proiect; o conferinta a 
scolilor doctorale la nivel de universitate organizata 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

- 

Principalele lecții 
învățate  

- 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Grupul tinta al proiectului va fi monitorizat si ghidat pe parcursul urmatorilor ani de studii 
doctorale in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si pentru obtinerea titlului de 
doctor in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Acest fapt este posibil ca urmare 
a faptului ca, la nivelul liderului de parteneriat, exista in structura de conducere un 
prorectorat dedicat programului de studii doctorale, precum si un consiliu pentru studiile 
universitare de doctorat, birou de doctorate si scoli doctorale, care au ca menire principala 
organizarea studiilor universitare de doctorat in institutie.  Sustenabilitatea financiara va fi 
posibila prin: alocatia provenita din fondurile Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice 
in mod traditional; alocarea de fonduri din veniturile proprii pentru a finanta burse 
doctorale, fonduri provenite din cercetarea stiintifica (contracte/granturi de cercetare); 
capacitatea logistica si dotarile TIC, echipamentele si laboratoarele de cercetare ale 
institutiei solicitante, inclusiv punerea la dispozitie a unei cladiri moderne destinata 



 

 

activitatilor doctoranzilor; costurile cu personalul si cheltuielile de administratie vor fi 
asigurate din bugetul propriu. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Maha Liviu George 1412  mlg@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager Apostu Adina 2340 adina.apostu@uaic.ro 

Responsabil financiar 
Popovici Roxana Elena 
Bobu Alina / Philipe Luminita 

1146 
2340 

roxana.popovici@uaic.r
o 
alina.vornicu@uaic.ro; 
luminita.philipe@uaic.r
o 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

Sava Maria 2350 maria.sava@uaic.ro 

Jurist Grumazescu Diana 1131 diagru@yahoo.com 
 

Auditor (inclusiv organizația/firma) Gaina Liliana 0740041506 liliana.gaina@glisor.ro 

 

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 592.664,00 526.118,00 446.743,69 

2. Participanți 1.790.500,00 1.790.500,00 1.544.019,99 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 201.250,00 201.250,00 101.027,91 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 0,00 0,00 0,00 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 30.500,00 30.500,00 25.627,36 

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

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 2.584.414,00 2.517.868,00 2.091.791,59 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație 

173.346,80 
151.413,00 120.967,73 

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

2.757.760,80 
2.669.281,00 2.212.759,32 

7.1. valoare activități transnaționale 240.000,00 240.000,00 108.765,48 

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 55.155,00 55.155,00 45.551,52 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

2.702.605,80 
2.614.126,00 2.167.207,80 

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

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  2.672,44   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 2.757.760,80 2.669.281,00 2.212.759,32 

  
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Numarul de doctoranzi sprijiniti - 125 125 125 

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale  - 
125 

125 150 

 
Observaţii: 
N/A 


