
 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 30.05.2016 

Programul de finanțare  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

ID Proiect 63907 

Titlul proiectului CITYAUDIT.RO -Sistem on-line de formare si informare in marketing si 
instrumente de afaceri pentru antreprenori 

Perioada de implementare începând cu: 01.07.2010 până la: 30.06.2013 

Beneficiarul S.C. OPERATIONS RESEARCH SRL 

Site-ul proiectului http://cityaudit.ro 

Parteneri P1 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  5.817.098,00 din care, aferentă UAIC (lei) 1.379.700,00 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)   din care, aferentă UAIC (lei) 1.294.528,12 

Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)  17.143,61 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  

Dezvoltarea competentelor specifice antreprenoriatului din microintreprinderi prin oferirea 
gratuita de asistenta de marketing si analiza strategica a pietei locale ca urmare a 
implementarii unui serviciu inovator de asistenta informationala interactiva on-line de 
generare si analiza a datelor socio-economice si de marketing denumit generic 
"CITYAUDIT.RO". 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

576 576 

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)  12 din care, din UAIC  8 

Rezultate 
principale  

586 cursanti pregătiti pentru initierea unei afaceri 
1500 persoane care au beneficiat de actiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi 
pentru initierea afacerilor 
576 persoane care au participat la actiuni de dezvoltare a competentelor manageriale 
582 participanti la instruire – formare profesională continua 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Puncte tari: 
Expertii UAIC implicati in dezvoltarea modulelor de training dedicate antreprenoriatului 
(Aprofundarea conceptelor de marketing si utilizarea instrumentelor de afaceri; Abilitati de 
utilizare a serviciului creat Cityaudit.ro in vederea dezvoltarii afacerilor; Ateliere de lucru 
pentru realizarea de planuri de afaceri si de marketing in vederea dezvoltarii afacerilor 
participantilor la training) au dovedit o pregatire profesionala de calitate, apreciata de 
cursantii din cele 12 resedinte de judet din regiunile NE si NV; proiectul a creat, prin 



 

intermediul expertilor UAIC, instrumente IT performante, de gestiune si dezvoltare a 
afacerilor; 
Valoarea adaugata: 
Cercetarile economice si sociologice realizate in cadrul proiectului in cele 12 orase resedinta 
de judet din regiunile NE si NV au creat premisele unor cercetari mai aprofundate privind 
tendintele de dezvoltare economica, sociala si demografica  a acestora; 

Principalele lecții 
învățate  

Stabilirea indicatorilor de output si de rezultat sa se faca prudent, luand in considerare 
scenariile nefavorabile care ar afecta rezlizarea acestora; 
Comunicarea in cadrul parteneriatului trebuie facuta in mod formal prin intermediul 
serviciilor de posta sau de curierat rapid sau in cel mai urgent caz prin mesaje email; 
Documentele de comunicare trebuie arhivate cel putin in format digital (scanat) inclusiv 
dovezile de expediere ale documentelor (AWB) 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Continuarea activitatilor derulate in cadrul proiectului (training, consultanta in afaceri, studii 
de piata) este in sarcina exclusiva a coordonatorului S.C. Operations Research SRL.  

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Maria Sava 
0232 201102 - 
2350  

maria.sava@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager Nu Nu Nu 

Responsabil financiar 
Vitelaru Angelica 
Nu 

1146 
Nu 

angelica.vitelaru@ua
ic.ro 
Nu 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

Nu Nu Nu 

Jurist Nu Nu Nu 
 

Auditor (inclusiv organizația/firma) 
 
Nu 

Nu Nu 

 

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 3.931.279,79 1.224.508,50 1.216.923,18 

2. Participanți 32.400,00 0,00 0,00 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 1.085.119,84 25.169,94 21.631,73 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 30.240,00 12.299,08 12.299,08 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 0,00 0,00 0,00 

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) 53.748,00 0,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 5.102.547,63 1.249.678,44 1.238.554,91 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație 

357.083,37 
60.633,00 55.973,21 



 

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

5.459.631,00 
1.310.311,44 1.294.528,12 

7.1. valoare activități transnaționale 149.348,00 10.191,00 0,00 

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 275.711,00 65.700,00 64.726,41 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

5.183.920,00 
1.244.611,44 

1.229.801,71 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI  69.859,20 0,00 0,00 

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  2.050,76   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 5.529.490,20 1.310.311,44 1.294.528,12 

 
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Nr. de cursanti pregătiti pentru initierea unei afaceri 576 576 

Nr. de cursanti pregătiti pentru initierea unei afaceri, dintre care: 
femei 

288 288 

Număr de persoane care au beneficiat de actiuni pentru 
dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru initierea afacerilor 

1500 1500 

Număr de persoane care au participat la actiuni de dezvoltare a 
competentelor manageriale 

576 576 

Număr de participanti la instruire – formare profesională continua 582 582 

 
Observaţii: 
Institutia coordonatoare S.C. Oprations Research SRL  a manifestat spre finalul implementarii proiectului lipsa de 
transparenta in procedurile de raportare, care au culminat cu necomunicarea in timp util a cheltuielilor neeligibile imputate 
UAIC la CR12/2013. Drept consecinta, universitatea a inaintat actiune in justitie pentru recuperarea sumei de  169.584,75 
lei formata din: 
65.515,91 lei - reprezinta diferentele de incasat la CR5, CR6, CR7 si CR9;  
17.143,61 lei - reprezinta valoarea deducerilor aplicate S.C. Operations Research în conformitate cu instrucţiunea 
75/12.08.2013, art. 1 pct  a. prin care se prevede modul de stingere a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin 
modalitatea deducerii din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare ulterioare; 
2.050,76 lei- reprezinta valoarea cheltuielilor cu salariile, respectiv a cheltuielilor administrative, declarate neeligibile prin 
scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferenta CR12/2013  al carui continut nu a fost adus la cunostinta UAIC in 
termenul prevzut de 5 zile lucratoare de la emitere, pentru a face contestatie si a avea castig de cauza; in urma verificarii 
ulterioare a statelor de plata si a actelor aditionale la contractul de munca,  am constatat ca salariile diminuate de auditor 
fusesera corect calculate;  
84.874,47 lei - reprezinta valoarea cheltuielilor eligibile aferente CR12;  
OIR NV a transferat integral transa finala de plata catre coordonatorul proiectului, SC Operations Reserach SRL, in data de 
04.02.2014,  insa acesta nu a efectuat nici pana la aceasta data transferul sumei cuvenite in contul UAIC.  
Recomadam viitorilor manageri de proiect sa reactioneze rapid, prin toate caile posibile (inclusiv alerta de nereguli) de 
fiecare data cand partenerii din proiect nu respecta prevederile Acordului de parteneriat si/sau ale Contractului de finantare. 
 
 


