
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 57462 

Titlul proiectului Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa 
forţei de muncă 

Perioada de implementare începând cu: 01.07.2010 până la: 30.11.2013 

Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 

Site-ul proiectului http://geoinsert.fstr.unibuc.ro 

Parteneri 

P1 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI 

P2 UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

P3 UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  17.683.011,00 din care, aferentă UAIC (lei) 2.644.976,25 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)   din care, aferentă UAIC (lei) 2.324.608,12 

Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)  795,00 din care, recuperată (lei) 795,00 

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  

Reducerea timpului de inserție a absolvenților din domeniul Geografie pe piața forței de 
muncă prin reconstrucția curriculară și impunerea unor criterii de performanță 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

5082 5087 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC - 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  - 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC - 

Numărul premiilor acordate de UAIC - 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC - 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  - din care, din UAIC  6 

Rezultate 
principale  

Studiu asupra stării actuale a sistemului de învățământ geografic, ținând cont de evidența 
dezechilibrelor dintre nevoile pieței forței de muncă și oferta educațională geografică. 
Studiul identifică nevoia de schimbare la nivelul sistemului de pregătire în raport cu noile 
competențe ale calificărilor din domeniu și dinamica pieței muncii.Campanie de informare 
asupra nevoii de îmbunătățire a sistemului de învățământ geografic, la nivelul principalelor 
categorii de actori din domeniu.Studiu privind reforma curriculară propusă, pornind de la 
competențele pe care trebuie să le aibă un absolvent, la nivelul fiecărei specializări în 
funcție de nevoile pieței de muncă. Anexa va cuprinde cel puțin 25 de programe analitice și 
planuri de învățământ pe fiecare specializare de licență. proiectul va contribui la 
dezvoltarea a 20 de programe de licență și masterat, a 4 ocupații și o 
calificare.Metodologie și grile de evaluare la nivel de disciplină (minim 25 grile), 
specializare (4 grile) și domeniu (1grilă).Ghid metodologic privind organizarea practicilor și 
a stagiilor profesionale la nivelul fiecărei specializări, prezentată într-un ghid.Studiul 
sintetic cuprinzând modificările necesare în planurile de învățământ și modul de integrare 
funcțională a stagiilor profesionale.Autoevaluarea modului de desfășurare a proiectului în 
primele 24 de luni.Raport privind noile oportunități de ocupare și modalitatea de adaptare 
a sistemului de învățământ geografic.Pagina WEB în care se vor prezenta rezultatele 
proiectului 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

- Prima diagnoză coerentă asupra învățământului geografic românesc în relație cu piața 
forței de muncă; 
- Realizarea unui plan de reformă în domeniul învățământului geografic superior, pentru 
inserția rapidă a absolvenților pe piața forței de muncă; 



 

 

- introducerea a două noi calificări în RNCIS, față de una planificată; 
- propunerea a 6 noi ocupații față de 4, câte au fost planificate inițial 

Principalele lecții 
învățate  

- îmbunătățirea mecanismelor de evaluare continuă a modului de inserție a absolvenților 
pe piața forței de muncă; 
- necesitatea unei comunicări directe între conducerile facultăților și departamentelor de 
Geografie din țară, în cadrul asociației constituite în acest sens; 
- consultarea absolvenților și a angajatorilor privind structura planului de învățământ și a 
fișelor de discipline; 
- creșterea ponderii practicii în structura programelor de studii de masterat. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

- rezultatele proiectului au stat la baza revizuirii standardelor specifice de construcție 
curriculară a programelor de studii de licență; 
- o parte din ideile exprimate în volumul „Reforma curriculară și piața forței de muncă 
pentru domeniul Geografie" au fost înglobate într-o sinteză care a fost prezentată 
ministrului Educației; unele dintre idei, ca cele legate de accentul pus pe calitatea ieșirilor 
din fiecare ciclu de învățământ au for preluate si se regăsesc în propunerile pentru Planul 
cadru pentru învățământul preuniversitar; 
- elaborarea și câștigarea altor 5 proiecte POSDRU, care s-au derulat în perioada2014-
2015; 
- Consiliul de monitorizare a efectelor proiectului s-a reunit de două ori, analizând 
modalitatea de structurare a învățământului geografic în raport cu piața. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Iatu Corneliu 1493  ciatu@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager    

Responsabil financiar 
Hapau Mariana 
Vasiliu Ioana 

0752097567/13
20 
0741043734 

mariana.hapau@uaic
.ro 
ioanav04@yahoo.co
m 

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 
 

2.303.163,30 2.181.259,00 

2. Participanți 
 

71.073,45 53.468,26 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 
 

24.834,60 1.797,02 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 
 

  

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 
 

  

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

119.953,50 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 0,00 2.519.024,85 2.236.524,28 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație  

125.951,40 84.652,56 

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

0,00 
2.644.976,25 2.321.176,84 

7.1. valoare activități transnaționale 
 

  

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 
 

61.716,00 46.439,39 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 0,00 2.583.260,25 2.274.737,45 



 

 

7-8 ) 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI     

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  795,00   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 0,00 2.644.976,25 2.321.176,84 

 

  
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Număr de universități sprijinite 4 4 

Număr de calificări dezvoltate 1 2 

Număr de programe de licență/masterat dezvoltate/adaptate 
conform CNCIS 

20 20 

Număr de calificări validate 1 2 

Număr de studenți care au beneficiat de operațiunile finanțate la 
nivelul instituțiilor de învățământ superior 

5000 5000 

Număr de programe de licență/masterat implementate 20 20 

Număr de universități acreditate conform standardelor de calitate 4 4 

Număr de programe analitice 25 25 

Număr de grile de evaluare discipline 25 25 

Număr grile de evaluare specializare 4 4 

Număr grile de evaluare domeniu 1 1 

Număr ocupații 4 6 

 
Observaţii: 
N/A 
 


