
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar Partener 

X  

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 31367 

Titlul proiectului Stagii de pregatire practica si activitati de stimulare a insertiei pe piata muncii 
pentru studenti si absolventi 

Perioada de implementare începând cu: 01.09.2009 până la: 31.08.2011 

Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 

Site-ul proiectului http://stagiiuaic.wordpress.com 

Parteneri P1 NA 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  1.838.795,26 din care, aferentă UAIC (lei) 1.838.795,26 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  1.664.865,82 din care, aferentă UAIC (lei) 1.664.865,82 

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 X Nu  Numărul CR TVA aflate în evaluare  19171 

Valoarea CR în evaluare (lei)  - 

Valoarea CR TVA în evaluare (lei)  39.293,54 

Obiectivul general 
al proiectului  

Dezvoltarea abilitatilor practice ale studentilor in vederea imbunatatirii insertiei pe piata 
muncii. 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  

Contractat  Realizat  

400 de studenti beneficiari ai 
cursurilor de training in cariera 
200 de studenti beneficiari ai 

stagiilor de practica 

466 de studenti beneficiari ai 
cursurilor de training in cariera 
252 de studenti beneficiari ai 

stagiilor de practica 

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)  67 din care, din UAIC  67 

Rezultate 
principale  

45 de tutori participanti la un training de formare privind activitatea de tutoriat a 
studentilor aflati in stagii de practica; 466 de studenti beneficiari de training si consiliere 
privind cariera; 252 de studenti beneficiari ai unor stagii de practica in firme/institutii 
publice/ong-uri din Iasi; burse de locuri de munca organizate la nivelul UAIC. 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

 1 studiu cu tema "Investigarea nevoilor de pe piata muncii privind CDL-ul" 

Principalele lecții 
învățate  

- 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Proiectul a inclus operatiuni si activitati care au asigurat continuarea, valorificarea, 
abordarea integratoare a rezultatelor dupa finalizarea proiectului. Materialele de curs 
pentru formarea Tutorilor, Materialele de curs din cadrul training-ului Managementul 
carierei, Caietele de practica, Ghidul, Studiul sunt utilizate de catre solicitant in vederea 
cresterii gradului de ocupare pentru studenti, precum si cresterea adaptabilitatii tinerilor 
absolventi la cerintele primului lor loc de munca important. Parteneriatele incheiate intre 
solicitant si organizatiile de primire in stagiu sunt in continuare utilizate pentru o mai buna 
pregatire practica a studentilor si absolventuilor solicitantului. Tutorii pregatiti in cadrul 
proiectului sunt implicati in activitati similare cu cele din proiect. 

 

 



 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Cretu Carmen 1303  carmen.cretu@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager Apostu Adina 2340 adina.apostu@uaic.ro 

Responsabil financiar Secara Carmen 1142 carmen.secara@uaic.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă  

Trocin Alina 2342 alina.trocin@uaic.ro 

Jurist Docan Adriana 1131 
adrianopoluk@yahoo.c
o.uk 

 

Auditor (inclusiv organizația/firma) Axinte Virginia 0232/260087 
auditexpertconsult@ya
hoo.com 

 

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 1.292.442,00 1.281.366,00 1.281.366,00 

2. Participanți 0,00 0,00 0,00 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 321.409,49 321.409,49 173.290,79 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 56.525,00 56.525,00 65.588,72 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 37.221,00 37.221,00 37.221,00 

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

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 1.613.851,49 1.602.775,49 1.454.656,79 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație 

224.943,77 
224.943,77 218.304,15 

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

1.838.795,26 
1.827.719,26 1.672.960,94 

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

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 35.440,52 35.440,52 32.506,90 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

1.803.354,74 
1.792.278,74 

1.640.454,04 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI  66.769,66 66.769,66 39.293,54 

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  7,64   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 1.905.564,92 1.894.488,92 1.712.254,48 

  
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Numar de persoane asistate in tranzitia de la scoala la viata activa 400 466 

Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere în cariera 400 466 

Numărul tutorilor şi maiştrilor de ucenicie formaţi în vederea 
sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă 

30 30 

Numărul mentorilor formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la 
şcoală la viaţa activă 

15 15 

Numărul parteneriatelor între şcoli, universităţi, întreprinderi şi alte 
instituţii încheiate în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa 
activă 

30 30 

Numarul studentilor participanti la stagiile de practica din organizatii 200 252 

 
Observaţii: 
In acest proiect, Universitatea nu a avut parteneri din etapa de demarare, cu care sa fi incheiat un contract de parteneriat 
agreat de POSDRU, ci, in cadrul proiectului, a fost prevazuta o activitate de identificare si atragere de parteneri cu care sa 
fie incheiate contracte de colaborare in vederea derularii stagiilor de practica de catre studenti. 


