
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

X  

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 2007-2013 

ID Proiect 61959 

Titlul proiectului Comunitate universitara pentru managementul calitatii in invatamantul superior 

Perioada de implementare începând cu: 02.12.2010 până la: 29.11.2013 

Beneficiarul Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

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

Parteneri 

P1 ASE București 

P2 Universitatea de Vest din Timișoara 

P3 Universitatea din București 

P4 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  13.774.058,00 din care, aferentă UAIC (lei) 12.003.707,00 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  5.662.922,76 din care, aferentă UAIC (lei) 4.157.373,91 

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

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  

Crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului 
superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului 
calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

640 797 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC - 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  - 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC - 

Numărul premiilor acordate de UAIC 15 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC - 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)  77 din care, din UAIC  45 

Rezultate 
principale  

Regulament de organizare și funcționare a UIP 
Cod de etică și deontologie pentru implementarea proiectului 
Manual de comunicare şi promovare pentru implementarea proiectului 
31 de parteneriate cu stakeholderi 
Manual de bune practici în managementul universitar 
1 bibliotecă online cu peste 1000 documente despre calitatea în învățământul superior 
Suport de curs. Managementul calității în învățământul superior 
Analize tematice comparative 
Comunicarea pentru managementul universitar 
Cunoaşterea cerinţelor stakeholder-ilor şi adaptarea la acestea a serviciilor din universităţi 
Managementul proceselor şi ameliorarea calităţii în universităţi 
Cultura organizaţională a cinci universităţi româbeşti. Analiză diagnostic 
Acreditarea şi certificarea programelor universitare 
Studiu privind cerinţele stakeholderilor 
Studiu privind egalitatea de şanse şi de gen în accesul la funcţii de conducere în universităţi 
Studiu privind inserţia pe piaţa muncii 
Studiu privind accesul la servicii de educaţie în învăţământul superior 
Viziunea „Universitatea orientată spre TQM în anul 2025" 
Scenariu de evoluţie a practicilor din învăţământul românesc spre TQM 



 

 

9 studii traduse din română în engleză (studii realizate în cadrul proiectului) 
17 studii traduse din engleză în română 
23 de evenimente organizate în 5 localităţi din România 
8 workshop-uri (2 la Iași, 1 la Bușteni şi 5 studențești, la cele 5 universități partenere; 406 
participanţi) 
4 evenimente Zilele angajatorului (la Iași, Cluj, Timișoara, București; 147 participanţi) 
7 sesiuni de curs (3 la Iași, 2 la Timișoara, 1 la Cluj, 1 la București; 436 participanţi) 
3 workshop-uri 
3 conferințe naționale (2 la Iași, 1 la București; 392 participanţi) 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

La evenimentele organizate prin acest proiect, implementat de către universităţile 
partenere în Consorţiul Universitaria, au participat persoane din 68 de universităţi şi 50 de 
organizaţii din mediul economic, din toate regiunile de dezvoltare ale României. 
Participanţii au fost atât din mediul academic (cadre didactice, studenţi, personal didactic-
auxiliar), cât şi din organizaţii din mediul economic. 
Calitatea profesională a experţilor implicaţi în proiect şi disponibilitatea de a se implica fără 
remunerare materială. 
Realizarea unui larg schimb de opinii privind managementul calităţii totale în instituţiile de 
învăţământ superior din România. 
Dezvoltarea unei platforme de informare şi împărtășire a experiențelor din cadrul 
proiectului (site-ulwww.quality.uaic.ro a fost accesat, în perioada 5.11.2012 – 08.04.2016, 
de 3729 de vizitatori, dintre care 15% din alte 55 de țări, exclusiv România (din Europa, 
America de Nord, Asia, Africa, Oceania, America de Sud; România 85%; Republica Moldova 
3,7%; SUA 3,46%) 
Realizarea unor studii privind managementul calităţii în învăţământul superior, cu 
focalizare spre deschiderea posibilităţii  de formare a unei noi generaţii de membri ai 
comunităţii academice cu preocupări profunde în managementul calităţii, capabilă să 
propună şi să genereze evoluţii ale practicilor în domeniu, dincolo de tendinţele actuale. 

Principalele lecții 
învățate  

Răbdarea (termenele extrem de mari de evaluare a unor cereri de rambursare - de până la 
14 luni; comunicarea dificilă/doar unidirecțională cu diverşi experţi din organismele 
tehnice ale POSDRU). 
Cunoaşterea conţinutului indicatorilor de program asumaţi. 
Identificarea unor riscuri de proiect neprevăzute în manuale. 
Echipa de implementare a proiectului să fie formată din mai puţini experţi pe termen lung; 
competenţele necesare pentru implementarea unor anumite activităţi să fie oferite de 
experţi pe termen scurt. 
La angajarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentelor se are în vedere o rată de cca. 
5% de neparticipare a persoanelor care au confirmat. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Revista Calităţii în Instituțiile de Învățământ Superior (QHEI) / International Journal for 
Quality in Higher Education Institutions (QHEI) 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Nica Panaite   pnica@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager Medeleanu Cornelia Mirela 1110 mirelam@uaic.ro 

Responsabil financiar 
Sarbu Marina 
Trocin Alina 

1095 
2521 

marina.sarbu@uaic.ro 
alina.trocin@uaic.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

Trocin Alina 2521 alina.trocin@uaic.ro 

Jurist Ghenghe Anca 1131 
ancaghenghe@yahoo.
com 

 

Auditor (inclusiv organizația/firma) Moișanu Monica 1326 
monica.moisanu@uaic
.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 5.516.536,00 3.829.613,00 2.939.627,09 

2. Participanți 2.964.345,00 2.964.345,00 148.106,60 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 4.156.996,00 4.156.996,00 868.858,90 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 1.488.000,00 1.488.000,00 231.157,15 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 496.000,00 496.000,00 373.611,96 

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) 582.000,00 582.000,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 13.219.877,00 11.532.954,00 3.956.592,59 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație 

554.181,00 
470.753,00 200.781,32 

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

13.774.058,00 
12.003.707,00 4.157.373,91 

7.1. valoare activități transnaționale 95.400,00 80.400,00 19.187,10 

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 255.371,00 214.395,00 68.891,00 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

13.518.687,00 
11.789.312,00 

4.088.482,91 

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) 13.774.058,00 12.003.707,00 4.157.373,91 

 

Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Număr de universități sprijinite 5 68 

Număr de calificări dezvoltate/ actualizate - învățământul superior 20 29 

Număr de participanți la instruire – învățământ superior 120 320 

Număr de programe de licență/ masterat dezvoltate/ adaptate 
conform CNCIS - învățământ superior 

20 26 

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

200 231 

Numărul comunităților de cunoștințe create 1 1 

Numărul de biblioteci de cunoștințe online 1 1 

Numărul de parteneriate cu stakeholderi 30 31 

Numărul de premii acordate 15 15 

Numărul certificatelor de participare la curs emise 120 320 

Numărul membrilor comunităţii de cunoştinţe 440 970 

Numărul de documente din bibliotecile de cunoştinţe 1000 1227 

Numărul de studii realizate 8 8 

Numărul participantilor în procesele de dezvoltare a competentelor 250 565 

Numărul de planuri strategice de dezvoltare instituţională 
elaborate/ revizuite 

5 5 

 
Observaţii: 
N/A 


