
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

X  

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 51391 

Titlul proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar 

Perioada de implementare începând cu: 01.09.2010 până la: 31.08.2013 

Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 

Site-ul proiectului http://rifse.uaic.ro 

Parteneri 

P1 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

P2 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 

P3 Universitatea din Oradea 

P4 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

P5 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  11.698.360,00 din care, aferentă UAIC (lei) 6.012.935,00 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  5.730.947,87 din care, aferentă UAIC (lei) 3.952.607,97 

Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)  96,74 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 competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin 
participarea la un program de formare continuă în sistem e-learning introdus în oferta 
educaţională a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

1400 de cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

1353 de cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

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 0 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC 0 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  64 din care, din UAIC  47 

Rezultate 
principale  

I Centru Interregional de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar 
1 program de formare în sistem e-learning E-UNIVERSITARIA acreditat cu 3 module de 
formare distincte şi36 de cursuri digitalizate şi postate pe platforma e-learning 
BLACKBOARD 
1500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar care au beneficiat de formare în 
cadrul proiectului 
4 rapoarte regionale de cercetare a nevoilor de formare a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar 
3 evenimente de anvergură organizate în perioada de implementare a proiectului 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

1 Parteneriat solid 
1 Centru Interregional de formare în sistem e-learning înfiinţat în Iaşi în cadrul UAIC 
1 Program de formare în sistem e-learning acreditat 
1 echipă de proiect puternică 
Promovarea formării continue în sistem e-learning în România 



 

 

Promovarea Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul UAIC la nivel 
interregional 
Sprijinirea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (învăţători, educatori, 
institutori) prin înnoirea şi îmbogăţirea cunoştinţelor pedagogice şi prin acordarea de 
subvenţii pentru cumpărarea de laptopuri 

Principalele lecții 
învățate  

Componenţa echipei de proiect este esenţială pentru finalizarea cu succes a unui proiect. 
Factorii politici influenţează implementarea unui proiect şi cash-flow - ul acestuia (vezi 
suspendarea programului POSDRU) 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Extinderea ofertei de formare la nivel naţional este una din cele mai importante şi 
relevante activităţi întreprinse cu scopul de a continua şi multiplica obiectivele, rezultatele, 
efectele implementării acestui proiect. Astfel, la data de 4 aprilie 2015 au început cursurile 
unui nou program de formare, alcãtuit din 3 module, livrat în sistem e- learning, 
respectând aceleaşi principii şi oferind cursanţilor (32 la numãr) aceleaşi beneficii (excepţie 
fãcând acordarea subvenţiei) ca şi in etapa de implementare. Aceste cursuri s-au finalizat  
la data de 13 august 2015, fiind urmate de activitatea de evaluare finalã a întregului 
program. Mai mult, o noua activitate de promovare a ofertei curriculare de formare 
continuã a demarat încã din noiembrie 2014, numeroase ISJ-uri şi DPPD-uri, mai cu seamã 
din raza judeţului Iaşi şi a judeţelor partenere în proiect, fiind informate cu sprijinul 
responsabilului promovare-publicitate al proiectului 
(vezi:http://rifse.uaic.ro/file/publice/anunt_program_formare_2015.pdf). 
La nivel financiar, auto-sustenabilitatea activitãţilor este posibilã prin:capacitatea logisticã 
şi dotãrile TIC ale instituţiei solicitante, echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului 
îmbunãtãţind infrastructura existentã;costurile cu personalul şi cheltuielile de 
administraţie ale Centrului sunt asigurate din existenţa unor surse financiare alternative pe 
termen mediu şi lung precum: alocaţia provenitã din fondurile MECS în mod tradiţional; 
fonduri proprii provenite din taxa de participare a cursanţilor  la programul  de formare. 
La nivel de continuare a activitãţilor şi transferul rezultatelor,  în perioada urmãtoare:se 
vor extinde programele de formare flexibilã şi la alte categorii de cadre didactice, în funcţie 
de nevoile de formare şi dobândire de credite transferabile stabilite prin Lege;  se va 
diversifica oferta curricularã şi vor fi dezvoltate aplicaţii, lansate studii, lucrãri de 
specialitate prin diseminarea rezultatelor şi îmbunãtãţirea expertizei rezultate din 
parteneriat;se va consolida parteneriatul constituit şi se vor atrage noi parteneri la nivel 
naţional/european pentru dezvoltarea şi îmbunãtãţirea programelor oferite de Centru;se 
va oferi consultanţã şi modele de "bune practici" tuturor celor interesaţi. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

COZMA Teodor 
+40 232 201102 
int. 1290  

tcozma@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager DIAC Georgeta 
+40 232 201102 
int. 1290 

getad@uaic.ro 

Responsabil financiar POPOVICI Roxana - Elena 
+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 GHENGHE Anca - Elena 
+40 232 201102 
int. 1131 

ancaghenghe@yaho
o.com 

 

Auditor (inclusiv organizația/firma) 
TĂNASE Luminiţa Marinela - 
Prim Audit SRL 

+40 720 64 00 
77 

office@prim-audit.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 4.137.725,00 3.257.791,00 2.682.792,02 

2. Participanți 5.607.500,00 1.204.602,00 553.547,32 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 1.115.829,00 1.115.829,00 556.363,76 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 371.220,50 371.220,50 343.126,48 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 103.530,00 103.530,00 50.317,79 

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) 302.302,00 170.305,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 11.163.356,00 5.748.527,00 3.792.703,10 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație 

535.004,00 
264.408,00 

159.904,87 

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

11.698.360,00 
6.012.935,00 

3.952.607,97 

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

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 229.891,00 229.891,00 114.390,86 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

11.468.469,00 
5.783.044,00 

3.838.217,11 

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) 11.698.360,00 6.012.935,00 3.952.607,97 

 

Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat 1400 1500 

Număr de participanţi la instruire - formare profesională continuă 1400 1500 

Număr de participanţi FSE – femei 1120 1419 

Număr de participanţi FSE din mediul rural 840 626 

Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost 
certificat (%) 

98 % 96 % 

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională 
continuă 

1380 1353 

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională 
continuă, din care: Femei 

1104 1276 

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională 
continuă, din care: Rural 

828 551 

Număr de luni de formare continuă în sistem e-learning 15 15 

Număr de cursuri reactualizate/digitalizate 32 36 

Număr de participanţi subvenţionaţi 1380 980 

Număr de atestate oferite 3760 1353 

Număr de certificate oferite 1180 1353 

Număr de participanţi atestaţi TIC 1380 1332 

Număr de structuri instituţionale de formare continuă în sistem e-
learning 

1 1 

Program de formare în sistem e-learning acreditat 1 1 

 
Observaţii: 
N/A 


