
 

  

 

FIȘA PROIECTULUI 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

X  

Data completării fișei 11.05.2016 

Programul de finanțare  Progamul Operational Sectorial Mediu 2007-2013  
A.P.4:  Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii 

ID Proiect 7186/2009 

Titlul proiectului Pregatirea documentelor suport in vederea implementarii procesului de mentinere 
si imbunatatire a stadiului de conservare a rezervatiei naturale „Dunele marine de 
la Agigea” 

Perioada de implementare începând cu: 24.11.2009 până la: 11.07.2012 

Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 

Site-ul proiectului http://www.uaic.ro/statiunea-biologica-marina-prof-dr-ioan-borcea-de-la-agigea/ 

Parteneri P1 N/A 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)  647.630,50 din care, aferentă UAIC (lei) 647.630,50 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)  363.622,36 din care, aferentă UAIC (lei) 363.622,36 

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

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

Valoarea CR în evaluare (lei)  - 

Obiectivul general 
al proiectului  

Asigurarea unui management adecvatpentru aria naturala protejata „Dunele marine de la 
Agigea” si crearea conditiilor preliminare pentru implementarea masurilor concrete de 
conservare care au drept scop imbunatatirea starii favorabile de conservare a speciilor de 
flora si fauna salbatica si a habitatelor naturale. 

Rezultate 
principale  

 Studiu Stiintific 

 Plan de Management a ariei naturale protejate revizuit 

 Studiu de Fezabilitate 

 Studiu de Impact si Raport asupra Studiului de Impact 

 Proiect Tehnic si Detalii de executie 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Puncte tari:  
Proiectul a evidentiat pentru prima data modul in care trebuie realizata reconstructia 
ecologica a ariilor naturale protejate in conformitate cu prevederile Uniunii Internaţionale 
de Conservare a Naturii (IUCN - The World Conservation Union). 
 
Valoarea adaugata a proiectului consta in realizarea planului de management al ariei 
naturale protejate "Dunele marine de la Agigea" ca un proces continuu, care în timp face 
posibilă realizarea unui management eficient, productiv și adecvat al ariei protejate avnd ca 
punct de plecare un studiu stiintific. 

Principalele lecții 
învățate  

Principalele lectii invatate sunt legate de aplicarea prevederilor legislatiei nationale 
(HG28/2008- privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Sustenabilitatea institutionala a proiectului va fi realizata prin stagiile anuale de practica ale 
studentilor UAIC si ale altor facultati de biologie din tara care au prilejul de a se familiariza 



 

  

 

cu tehnicile de conservare in situ a speciilor florale protejate prin legislatia europeana si vor 
deveni constienti de importanta prezervarii patromoniului natural.  
 
Sustenabilitatea financiara a proiectului va fi asigurata din veniturile proprii ale universitatii 
si din contravaloarea serviciilor de cazare si masa aferente studentilor si cercetatorilor care 
solicita acces in aria naturala protejata  "Dunele marine de la Agigea" pentrui efectuarea 
stagiilor de practica sau in scop de cercetare. 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

 SURUGIU Victor 
 0232 201 102 
ext 2347ext 
2347 

 vsurugiu@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager POPA  Alexandra 
0232 201 102 
ext 1382 

popa.alexandra@uai
c.ro 

Responsabil financiar CIBOTARIU Luminta 
0232 201 102 
ext 1146 

luminita.cibotariu@u
aic.ro 

Responsabil raportare/ monitorizare  SAVA  Maria 
0232 201 102 
ext 2350 

 maria.sava@uaic.ro 

Jurist DOCAN  Adriana 
0232 201 102 
ext 1131 

adrianopoluk@yaho
o.co.uk 

 

Auditor (inclusiv organizația/firma) Nastasa Ioan 0233 226722  

 
Anexa 1. Execuția bugetului proiectului (Lei) 

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) 

TOTAL contractat  TOTAL executat 

 inclusiv TVA fara TVA  inclusiv TVA fara TVA 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
225.624,00 189.600,00  64.480,00  52.000,00 

Cheltuieli pentru pregătirea documentelor 
oficiale şi a altor documente suport  

1.200,00 1.200,00  2.008,40  2.008,40 

Cheltuieli de asistenţă tehnică  148.750,00 125.000,00  133.640,00  125.000,00 

Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
37.366,00 31.400,00  28.653,79  23.178,42 

Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit 
independent pentru proiect 

10.055,50 8.450,00  3.175,00  3.175,00 

Cheltuieli pentru procurarea de bunuri 
necesare funcţionării unităţilor de 
implementare a proiectului  16.874,20 14.180,00  13.891,70  11.202,98 

Cheltuielile generale de administraţie aferente 
UIP 62.260,80 52.320,00  12.373,47  10.157,43 

Cheltuieli cu salariile UIP 145.500,00 145.500,00  105.400,00  105.400,00 



 

  

 

Total costuri ale Operatiunii  647.630,50 567.650,00  363.622,36  332.122,23 

Grant  527.557,48 527.557,48  332.122,23  332.122,23 

Cofinantare  120.073,02 120.073,02  0,00  0,00 

Valoarea neeligibilă a proiectului 120.073,02 60.014,13 

Valoarea nevalidată a proiectului 1.103,81 

Valoarea totală a proiectului 767.703,52  423.636,49  

 
 

 Anexa. 2. Indicatorii proiectului  
 

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Studiu Stiintific aprobat de Consiliul stiintific al Rezervatiei 1 1 

Plan de Management al ariei naturale protejate aprobat de ACPM 1 1 

Studiu de fezabilitate 1 1 

Studiu de Impact si Raport al Studiului de Impact 1 1 

Proiect Tehnic si detalii de executie 1 1 

 


