
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

ID Proiect 53202 

Titlul proiectului Competente avansate - profesionale si de cercetare - in managementul riscului 
international 

Perioada de implementare începând cu: 03.01.2011 până la: 31.03.2014 

Beneficiarul Academia de Studii Economice din București 

Site-ul proiectului http://managementulriscului.ase.ro/ 

Parteneri 

P1 Universitatea Paris-Dauphine 

P2 Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca 

P3 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

P4 Universitatea de Vest din Timișoara 

P5 Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  18.613.767,00 din care, aferentă UAIC (lei) 2.658.695,00 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)   din care, aferentă UAIC (lei) 1.773.515,26 

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

CR în evaluare Da X Nu  Numărul CR aflate în evaluare  7 

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 7 

Proiectul vizează îmbunătățirea capacității instituțiilor de învățământ superior din 
domeniul economic de a furniza studenților calificări superioare relevante pentru cerințele 
în schimbare ale pieței muncii, prin promovarea inovării și îmbunătățirea oportunităților de 
învățare în ciclul de studii universitare de masterat. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

640 studenți 640 studenți 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC - 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  - 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC 173 

Numărul premiilor acordate de UAIC 25 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC - 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  - din care, din UAIC  22 

Rezultate 
principale  

1 raport de analiză comparativă a unor programe de masterat în domeniul proiectului1 
studiu de piaţă2 seminarii de perfecţionare la partenerul transnaţional Universitatea Paris 
Dauphine pentru dezvoltatorii de curriculum1 seminar de perfecţionare la partenerul 
transnaţional Universitatea Paris Dauphine pentru specialiştii care realizează activităţi de 
management educaţional2 workshop-uri1 baza de date cu 40 de potenţiali angajatori1 
curriculum cadru cu 37 de discipline6 curriculum specifice celor 6 programe de masterat 
dezvoltate de parteneri6 dosare de acreditare a celor şase programe de masteratsuporturi 
de curs realizate pentru 29 discipline10 metodologii privind avizarea, elaborarea şi 
revizuirea programelor analitice, suporturilor de curs, evluarea cadrelor didactice, 
selectarea specialiştilor, selectarea studenţilor1 registru al membrilor reţelei de specialişti 
în Managementul Riscului „Academia de Risc1 campus virtualwww.academiaderisc.ro 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Studentii din promotiile 2011-2013 si 2012-2014 au beneficiat de:acces gratuit (fara plata 
vreunei taxe de scolarizare) la toate activitatile didactice oferite de program;burse lunare 
pentru studentii care vor obtine rezultate deosebite;experienta internationala in educatie 
prin efectuarea unui stagiu de finalizare a dizertatiei la Universitatea Paris Dauphine 
pentru studenti selectati pe baza de competitie (propuneri de proiecte de disertatie);acces 
la resurse de invatare si cercetare disponibile in cadrul retelei de specialisti in 
managementul riscului international, dezvoltata in cadrul proiectului;infrastructura 



 

 

moderna si adecvata programei de studiu, achizitionata cu finantare din bugetul 
proiectului;oferta de cursuri dezvoltata in urma analizarii cerintelor actuale de pe piata 
muncii. 

Principalele lecții 
învățate  

Nu s-au înregistrat dificultăți deosebite. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Pe perioada de sustenabilitate, activitatea didactica a proiectului continua cu programele 
Managementul Riscului Financiar International la ASE Bucuresti si Managementul Riscului 
in Afaceri Internationale la UBB Cluj Napoca. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Ursu Silviu Gabriel 
1449 
  

silviu.ursu@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager Ihnatov Iulian-Romeo 1569 iulian.ihnatov@uaic.ro 

Responsabil financiar Cernenco Gabriela Irina 1046 
gabriela.cernenco@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 
 

1.384.493,00 1.055.384,94 

2. Participanți 
 

585.000,00 327.691,00 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 
 

12.272,88  

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 
 

334.515,34 336.804,32 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 
 

  

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

  

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 0,00 1.981.765,88 1.383.075,94 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație  

 
 

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

0,00 
1.981.765,88 1.383.075,94 

7.1. valoare activități transnaționale 
 

  

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 
 

47.853,56 35.470,30 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

0,00 
1.933.912,32 1.347.605,64 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI   70.004,34 65.594,45 

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI     

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 0,00 2.051.770,22 1.448.670,39 

 

  
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare 
contractată 

Valoare realizată 

A1. Realizarea de studii şi analize în vederea definirii 
programelor de studii şi a unei mai bune corelări cu 
nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere 

1 analiză 
comparativă 

privind programe 

1 raport de analiză comparativă a 
unor programe de masterat în 

domeniul proiectului; Proceduri de 



 

 

de masterat în 
managementul 

riscului 
internaţional la 
nivel naţional şi 
internaţional;  1 

studiu privind piaţa 
muncii 

realizare a analizei de piaţă; 1 
studiu de piaţă 

A2. Furnizarea de programe de perfecţionare pentru 
personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii 
universitare de masterat 

37 de persoane 
formate; min 2 

seminarii de 
instruire 

2 seminarii de perfecţionare la 
partenerul transnaţional 

Universitatea Paris Dauphine 
pentru dezvoltatorii de curriculum; 

14 persoane formate 

A3. Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de 
material şi instrumente didactice şi de învăţare şi testarea 
acestora 

Min 1 vizită de 
studiu cu min 16 
participanţi; min 
100 de potenţiali 

angajatori 
identificaţi; min 5 

workshopuri 
regionale; min 75 

de angajatori 
participanţi; 1 

curriculum cadru 
cu 37 de discipline; 

5 curricule 
specifice; 29 de 

suporturi de curs. 

un seminar de perfecţionare la 
partenerul transnaţional; 2 

workshop-uri; baza de date cu 40 
potenţiali angajatori; propuneri de 

imbunatatire a programului; 1 
curriculum cadru (37 de discipline); 

6 curriculum specifice; 6 dosare 
acreditare; 29 suport. curs 

A4. Elaborarea şi implementarea procedurilor şi 
mecanismelor de asigurare şi management ale calităţii la 
nivelul programului de masterat dezvoltat. 

3 proceduri de 
asigurare a calităţii 

realizate și 
implementate 

10 metodologii reazlitate si 
implementate privind avizarea, 

elaborarea şi revizuirea 
programelor analitice, suporturilor 

de curs, evluarea cadrelor 
didactice, selectarea specialiştilor, 

selectarea studenţilor 

A5. Dezvoltarea si functionarea unei retele de specialisti in 
domeniul managementului riscului 

5 noduri de reţea 
cu min 100 de 

membri; 
regulament de 

funcţionare; min 2 
workshopuri 

regionale cu min 
30 de membri 

instruiți; min 50 de 
membri noi din 

afara instituţiilor 
partener; secţiune 

Retele de 
specialisti 

operaţională; 
activități în rețea 

Registrul membrilor reţele; 
regulament de funcționare a 

Rețelei de specialiști; 2 
workshopuri şi 30 de membri 

instruiţi; atragerea unui institut de 
cercetare și a unei firme de 

consultanță; dezvoltarea unui 
indice de risc; regulament Comitet 

de Pilotaj 

A6. Imbunatatirea bazei de documentare a institutiilor 
partenere in domeniul managementului riscului 
international 

Min 50 de titluri şi 
abonamente 
achiziţionate 

Peste 50 de titluri şi abonamente 
achiziţionate 

A7. Autorizarea, implementarea si acreditarea 
programelor de studii universitare de masterat in 

5 proceduri de 
autorizare; min 15 

7 dosare de acreditare pentru cele 
6 programe de masterat 



 

 

domeniul managementului riscului international seminarii de 
informare; 640 de 
studenţi informaţi 

şi recrutaţi; 5 
programe de 

masterat 
acreditate; 

operaţionale; workshopul de 
informare în vederea recrutării; 

site web www.academiaderisc.ro; 
pagina de Facebook a Academiei 

de Risc; 6 programe de masterat în 
fucţiune acreditate ARACIS 

A8. Imbunatatirea oportunitatilor de invatare pentru 
studenti si facilitarea accesului la invatamantul superior 

640 de studenţi 
sprijiniţi financiar 

548 studenţi sprijiniţi financiar 

A9. Integrarea TIC în activităţile de predare învăţare 
1 pagină web 
actualizată; 

campus virtual; 29 
de suporturi de 

curs; 

Pagină web realizată si in curs de 
actualizare; campus virtual 

www.academiaderisc.ro; 29 
suporturi de curs digitale; aplicaţii 

pentru programele de natură 
cantitativă; prezentări în format 

video 

A10. Activităţi de informare şi publicitate 2 conferinţe; 1 
pagină web a 

proiectului; min 15 
evenimente de 

promovare cu min 
375 de persoane 

informate; 2000 de 
exemplare de 
materiale de 
promovare 

2 conferințe (lansare, finalizare); 1 
pagină web 

www.managementulriscului.ase.ro; 
18 evenimente de promovare; 

2110 de exemplare de materiale de 
promovare 

 
A11. Managementul proiectului 

1 manual 
operaţional de 
proceduri; 12 

planuri 
trimestriale; 12 

rapoarte de 
monitorizare; 

Rapoarte lunare de 
activitate ale 

echipei de 
implementare; 

rapoarte anuale de 
evaluare progres; 

proceduri de 
achizitie; 11 RTF și 

cereri de 
rambursare 

1 manual operaţional de proceduri; 
12 planuri trimestriale; 12 rapoarte 
de monitorizare; Rapoarte lunare 

de activitate ale echipei de 
implementare; rapoarte anuale de 

evaluare progres; proceduri de 
achizitie; 4 RTF și 3 cereri de 

rambursare 

 
Observaţii: 
Cerere finala in evaluare !!! 
dobanda 159.67 
 


