


Echipa de conducere :
Prof.univ.dr.Tudorel Toader – Rector ales, suspendat din funcție începând cu data de 

23.02.2017, ca urmare a exercitării funcției de Ministru al Justiției

1. Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de 
formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

2. Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE – Prorector pentru programe de masterat şi studii doctorale;
3. Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU – Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi 

transfer de cunoştinţe;
4. Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU – Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi 

managementul calităţii;
5.Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de 

studii şi cercetare;
6. Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI – Ordonator de credite numită prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr.3440/03.03.2017
-Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public.



1. Educație și formare  (slide 4)

2. Cercetare științifică și formarea tinerilor cercetători  (slide 73)

3. Cooperare internațională  (slide 109)

4. Cooperare cu mediul economic și social  (slide 146)

5. Comunitate academică și baza materială  (slide 156)

6. Comunicare și Imagine Academică  (slide 178)

7. Managementul calității  (slide 185)

8. Clasamente internaționale (slide 197)
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Licență

1.1



CONTEXT

● Scăderea populației școlare;

● Promovabilitatea scăzută la examenul de bacalaureat;

● Scăderea motivării studenților;

● Situația economică;

● Concurența externă și internă;

● Necesitatea acoperirii financiare a normelor didactice.
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Facultatea Domeniul
Nr. candidați/
locuri buget 

20172018

Psihologie și Ştiințe ale Educației Psihologie 7,78

Economie și Administrarea 
Afacerilor 

Cibernetică, statistică și 
informatică economică

7,14

Filosofie și Ştiințe Social - Politice Asistență socială 6,33

Filosofie și Ştiințe Social - Politice Comunicare și relații publice 6,13

Litere Limbi moderne aplicate 5,1

Admiterea la cele 75 (față de 82 în 2016/2017) din cele 85 de programe acreditate/ 
autorizate.
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Evoluția numărului de studenți cu taxă la studii universitare de licență
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nr. studenţi 7998 6979 5882 5676 5670 5801
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Numărul candidaților înscriși la concursul de admitere în sesiunile iulie și septembrie 2017 (10315) înregistrează o
creștere semnificativă (cu 1023 de candidați), față de sesiunile de admitere iulie și septembrie 2016 (9292), depășind
numărul de candidați înscriși în sesiunile de admitere 2015.

Facultăți care au înregistrat o creștere mai mare decât media pe universitate (111%):

● Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale Educației (128,90%);

● Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor (124,56%);

● Facultatea de Teologie Romano-Catolică (116,67%);

● Facultatea de Biologie (116,01%).
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Facultatea
Candidați înscriși 

2015
Candidați înscriși 

2016
Candidați înscriși 2016/ 
Candidați înscriși 2015

Candidați înscriși 
2017

Candidați înscriși 
2017/ Candidați 

înscriși 2016

Biologie 426 381 89,44% 442 116,01%

Chimie 225 221 98,22% 219 99,10%

Drept 785 707 90,06% 721 101,98%
Economie și Administrarea 

Afacerilor
2481 2154 86,82% 2683 124,56%

Educație Fizică și Sport 225 299 132,89% 324 108,36%
Filosofie și Științe Social –

Politice
973 986 101,34% 1026 104,06%

Fizică 99 60 60,61% 61 101,67%
Geografie și Geologie 659 573 86,95% 486 84,82%

Informatică 865 794 91,79% 752 94,71%
Istorie 206 199 96,60% 218 109,55%
Litere 1119 1103 98,57% 1155 104,71%

Matematică 293 298 101,71% 327 109,73%
Psihologie și Științe ale 

Educației
1245 1322 106,18% 1704 128,90%

Teologie Ortodoxă 216 171 79,17% 169 98,83%
Teologie Romano-Catolică 38 24 63,16% 28 116,67%

TOTAL 9855 9292 94,29% 10315 111%
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Evoluția numărului de candidați înscriși
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Număr candidați români înmatriculați în anul I, anul universitar 
2017/2018te
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Facultatea

Nr. locuri alocate Nr. candidați  înmatriculați
Total candidați

Înmatriculați
2017/2018

Total candidați 
înmatriculați
2016/2017

Total candidați
înmatriculați

2015/2016

2017/
2016

2016/
2015

2015/
2014

Total 
candidați 
2017/nr 

locuri bugetBuget Taxă, IF
Taxa, 

ID/IFR
Buget Taxă IF

Taxă 
ID/IFR

Biologie 166 30 0 166 7 0 173 147 206 118% 71% 112% 104%

Chimie 110 15 0 69 3 0 72 85 110 85% 77% 136% 65%

Drept 202 35 120 201 35 119 355 356 360 100% 99% 103% 176%

Educație Fizică și Sport 77 140 0 77 128 0 205 144 136 142% 106% 101% 266%

Economie și 
Administrarea Afacerilor

844 655 330 844 662 346 1852 1570 1897 118% 83% 133% 219%

Filosofie și Ştiințe Social 
- Politice

257 294 150 313 213 99 625 620 615 101% 101% 124% 243%

Fizică 76 11 0 39 2 0 41 34 71 121% 48% 129% 54%

Geografie și Geologie 274 213 0 289 9 0 298 344 386 87% 89% 87% 109%

Informatica 315 60 0 315 60 0 375 398 400 94% 100% 102% 119%

Istorie 100 16 45 100 13 48 161 133 163 121% 82% 111% 161%

Litere 409 229 0 409 201 0 610 624 654 98% 95% 120% 149%

Matematică 111 20 0 121 34 0 155 116 129 134% 90% 108% 140%

Psihologie și Ştiințe ale 
Educației

319 155 160 319 183 152 654 599 606 109% 99% 102% 205%

Teologie Ortodoxă 130 100 0 140 20 0 160 164 202 98% 81% 100% 123%
Teologie Romano-
Catolică

35 20 0 23 5 0 28 22 37 127% 59% 116% 80%

TOTAL 2017-2018 3425 1993 805 3425 1575 764 5764 108% 90% 115% 168%

TOTAL 2016-2017 3415 1927 760 3428 1225 703 5356
TOTAL 2015-2016 3425 2000 760 3425 1879 703 5972



Număr candidați etnici români înmatriculați în anul I
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Anul 
universitar

Admiși în sesiunile organizate de UAIC
Admiși în sesiunile organizate de 

MINISTER
TOTAL ADMIȘI

TOTAL 
ADMIȘIBuget, Buget, 

Taxă TOTAL
Buget, Buget, 

TOTAL Buget Taxăcu 
bursă

fără bursă cu bursă fără bursă

2015-2016 10 5 109 124 60 93 153 168 109 277

2016-2017 20 10 54 84 92 71 163 193 54 247

2017-2018 123 0 6 129 0 0 0 123 6 129



Evoluția numărului de 
studenți 
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Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2017-2018
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FACULTATEA

BUGET TAXĂ
Total români Total străini

Total/ ciclu 

studii
Români Străini Români Străini

IF IF IF IFR/ID IF IFR/ID

Biologie 437 30 32 0 0 0 469 30 499

Chimie 187 6 17 0 3 0 204 9 213

Drept 826 26 140 440 3 3 1406 32 1438

Economie și Administrarea 

Afacerilor
2676 402 1292 887 78 5 4855 485 5340

Educație  Fizică și Sport 240 6 213 0 3 0 453 9 462

Filosofie și Științe Social -

Politice
965 14 404 267 8 4 1636 26 1662

Fizică 106 119 9 0 6 0 115 125 240

Geografie și Geologie 878 42 51 0 0 0 929 42 971

Informatică 935 14 391 0 4 0 1326 18 1344

Istorie 232 0 34 135 0 0 401 0 401

Litere 1312 28 369 0 8 0 1681 36 1717

Matematică 283 12 67 0 1 0 350 13 363

Psihologie și Științe ale 

Educației
1008 19 312 466 0 3 1786 22 1808

Teologie Ortodoxă 503 16 138 0 1 0 641 17 658

Teologie Romano-Catolică 72 1 7 0 0 0 79 1 80

Total 2017-2018 10660 735 3476 2195 115 15 16331 865 17196

Total 2016-2017 10515 883 3305 2193 160 12 16013 1055 17068

Total 2015-2016 10673 863 3216 1951 175 17 15840 1055 16895

2016-2015 -158 20 89 242 -15 -5 173 0 173

2017-2016 145 -148 171 2 -45 3 318 -190 128



Promovabilitatea studenților
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Promovabilitatea la sesiunile de examen

Promovabilitatea la examenul de licență/ diplomă
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Evoluția procentelor de studenți prezenți la examen și integraliști. Evoluția 
procentelor de studenți prezenți la examen și integraliști în sesiunea iunie 

2017
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Studenți integraliști (%) – diferența dintre studenții integraliști iunie 2017 
(%) și studenții integraliști (%) sesiunea iunie 2016
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Studenți integraliști (%) - sesiunea iunie 2017 – raportați la total studenți
înscriși în anul universitar 2016-2017
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Diferența dintre procentul studenților integraliști în sesiunea februarie 
2017 și februarie 2016
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Situație comparativă între procentul studenților integraliști –
învățământ IFR/ID – în sesiunile iunie 2017 și iunie 2016
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Situație comparativă între prezența la examen de la IF și IFR/ID, 
sesiunile iunie 2017

96.26% 96.00%

78.05%
72.12%

90.12%

99.81% 97.59%

85.67%

66.38%

94.61%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Drept Economie şi
Administrarea

Afacerilor

Filosofie şi Ştiinţe
Social-Politice

Istorie Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei

ID/IFR  IF



22

Situație comparativă între procentul studenților integraliști – învățământ 
IFR/ID – în sesiunile februarie 2017 și  februarie 2016

Drept
Economie şi
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Afacerilor
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Ştiinţe Social -
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Ştiinţe ale
Educaţiei
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Evoluția promovabilității la examenul de licență, iunie 2015-iunie 2017
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Evoluția promovabilității iunie 2017 față de iunie 2016
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Evoluția promovabilității februarie 2017 față de februarie 2016
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Proiecte căștigate (prevenire abandon școlar, finanțate prin BIRD)

Facultatea de Matematică – buget 341.768 lei
Facultatea de Litere – buget 681.261 lei
Facultatea de Geografie – buget 678.119 lei
Școala de vară Hai la facultate- 694.284 lei
Centru de învățare al UAIC – 900.900 lei

Proiecte în curs de elaborare : 17 (pentru 11 facultăți ale UAIC, 6 școli de vară
Alte proiecte pentru studenți 
*(finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională al MEN)

Registrul matricol Unic – buget 120.000 lei
Echitate și acces – buget 59.000 lei
Inserție pe piața muncii – buget 131.000 lei

Obs: aprilie 2018, 6 din 6 (proiecte pe toate cele 6 domenii), suma totala 1,7 milioane lei

*(finanțate de MEN, activități extracurriculare) – 15 proiecte, 150.000 lei (2017)



● Consolidarea imaginii de universitate de cercetare avansată și educație și promovarea la nivel regional și
național a performanțelor obținute;

● Redimensionarea și ajustarea programelor educaționale în funcție de atractivitatea acestora pentru absolvenții
de liceu și evoluțiile pieței muncii

● Menținerea programelor de studii de licență de tradiție și care se bucură de prestigiu la nivel național și nu
numai;

● Dezvoltarea de proiecte care să vizeze atragerea absolvenților de liceu cu înzestrări intelectuale deosebite în
cadrul programelor educaționale din domeniul științelor;

● Extinderea liniilor de studii în limba engleză/franceză și crearea de programe de studii orientale;

● Continuarea relațiilor de colaborare deja existente și încheierea de noi acorduri de cooperare cu instituții de
învățământ superior din străinătate;

● Inițierea și dezvoltarea de programe de studii de licență în parteneriat cu instituții de învățământ superior din alte
țări ale Uniunii Europene;
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Direcții de acțiune



● Creșterea importanței acordate practicii profesionale;

● Inițierea și dezvoltarea, în colaborare cu firmele interesate, a unor programe de internship, dedicate atât
studenților din anii terminali, cât și proaspeților absolvenți;

● Controlul sistematic și realizarea de analize semestriale ale activității didactice la nivelul facultăților și
departamentelor;

● Utilizarea metodelor moderne de predare, accentul fiind pus pe dobândirea de competențe
profesionale și transversale;

● Folosirea de cursuri și alte instrumente de predare în format video, utilizarea comunicării on-line și a
metodelor de evaluare adaptate acestui mediu;

● Îmbunătățirea calității pedagogice a procesului de învățământ, diversificarea metodologiei predării și
evaluării studenților;

● Încurajarea formelor de evaluare continuă, pe parcursul întregului semestru, și a unei ponderi mai mari
a acesteia în nota finală;
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Direcții de acțiune



● Regândirea sistemului de evaluare a cadrelor didactice, prin asigurarea unui echilibru între ponderea din grila
de evaluare a criteriilor vizând activitatea didactică și rezultatele activității de cercetare științifică;

● Dezvoltarea activității de tutorat pentru diagnosticarea problemelor cursanților, oferirea de suport pentru
activitățile practice, îmbogățirea conținutului cursurilor, interpretarea materialelor de curs etc;

● Încurajarea participării studenților la competiții profesionale naționale sau internaționale și dezvoltarea
proiectului „Colegiul de Ştiințe și Arte Liberale” destinat formării profesorilor și cercetătorilor;

● Omogenizarea treptată a metodologiilor de admitere și de finalizare a studiilor, prin introducerea, de
exemplu, a unei probe la admitere, care ar putea conduce la o mai bună selecție a candidaților și, implicit, la
creșterea calității procesului de învățământ;

● Asigurarea unui echilibru între numărul de studenți înmatriculați la un domeniu de studii și numărul de norme
didactice.

29

Direcții de acțiune



Programe de Masterat

1.2



Programe de masterat

● Majoritatea studenților străini raportați sunt din categoria români de pretutindeni (98,27% 
masteranzi bugetari și 45,45% din masteranzi cu taxă)

● La UAIC funcționează 9 programe de master care se desfășoară în colaborare cu universităţi 
din străinătate (Economie şi Administrarea Afacerilor, Filosofie și Științe Social-Politice, Fizică, 
Geografie și Geologie, Educație Fizică și Sport)

● La extensiunile Universității de la Bălți și Chișinău, funcționează următoarele programe de 
master:

○ Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații, la Bălți, acreditat în anul
universitar 2015-2016;

○ Management în turism, la Bălți, acreditat în anul universitar 2015-2016;
○ Kinetoterapia în traumatologia sportivă, la Chișinău, acreditat în anul universitar 2016-

2017;
○ Drept european, la Bălți, acreditat în anul universitar 2017-2018.
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Studenți străini și etnici români

CATEGORIE 
STUDENȚI

NUMĂR DE STUDENȚI

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă

studenți străini 95 37 168 28 269 19 405 22

studenți etnici 
români

77 33 159 22 262 15 398 10

diferențe studenți 
străini – studenți 

etnici
18 4 9 6 7 4 7 12

studenți etnici 
români / studenți 

străini
81,05% 89,18% 94,64% 78,57% 97,40% 78,95% 98,27% 45,45%
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Evoluția numărului de programe (2014-2018)

ANUL UNIVERSITAR

NUMĂR PROGRAME

acreditate conform HG
promovate (Anexa 1 în 

Metodologia de 
admitere)

cu studenţi înmatriculaţi în anul I

2017-2018 164 130 91

2016-2017 160 126 86

2015-2016 185 123 86

2014-2015 176 153 102
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Evoluția numărului de candidați la admitere (2016-2017 și 2017-2018)
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Evoluția numărului de studenți masteranzi (2014-2018)
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Evoluția numărului de studenți masteranzi înmatriculați (2014-2018)
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Evoluția numărului de studenți masteranzi pe forme de finanțare (2016-2017 și 2017-2018)
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Evoluția numărului de studenți în anii universitari 2016-2017 și 2017-2018



Situația studenților înscriși la programele de master cu predare 
în franceză și engleză

FACULTATEA LIMBA DE 
PREDARE

Anul universitar

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Economie și Administrarea 
Afacerilor engleză 54 100 157 160

Filosofie și Științe Social-
Politice engleză 0 33 33 21

Fizică engleză 50 49 41 31

Geografie și Geologie franceză 40 32 26 22

Informatică engleză 243 216 227 202

Matematică engleză 27 49 50 54

TOTAL 414 479 534 490
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Evoluția promovabilității în perioada 1 octombrie 2014 – 1 octombrie 2017



41
Situație comparativă între sesiunile februarie 2017 și iunie 2017
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Studenți promovați la examene de disertație, sesiunea iulie 2017 comparativ 
cu sesiunea iulie 2016



Înființarea de programe noi pentru etnicii români și candidați din 
străinătate: strategii

● Simplificarea condițiilor de admitere, cu posibilitatea depunerii online și susținerii online a probelor de 
admitere

● Existența unor sesiuni de preadmitere, cel mai tarziu în luna martie

● Participarea mai agresivă la acțiuni de promovare (târguri educaționale, reclamă plătită pe google, facebook 
etc.)

● Oferte integrate pentru candidații străini (cursuri atractive, facilități de campus, oferte culturale etc.)

● Pentru etnicii români ar fi utilă înființarea unor programe de master în colaborare cu universități din Republica 
Moldova și Ucraina, dar și extinderea rețelei de extensiuni

● Analiza reală și promovarea oportunităților oferite de absolvirea unui program de către studenți din 
străinătate

● Dezvoltarea activităților extra-curriculare pentru studenții străini

● Evaluarea periodică a planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor
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Eliminarea unor programe de master sau funcționarea cu mai puțin de 
25 de studenți: cauze

● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: există un interes mai scăzut pentru
masterele generale și cereri din ce în ce mai multe pentru programele de master de
specializare ridicată

● Facultatea de Informatică: la nivelul programelor de master, aproape toţi studenţii sunt deja
angajaţi, cu foarte puţine excepţii

● Firmele, în cea mai mare parte, nu se angajează în realizarea de activităţi de cercetare-
dezvoltare

● Un student angajat în diferite domenii acordă prioritate locului de muncă, în detrimentul
studiilor

● Legislaţia muncii nu diferenţiază în nici un fel absolvenţii de master faţă de cei de licenţă în
privinţa posibilităţilor de angajare și a retribuțiilor

● Înființarea unor programe similare în facultăți diferite conduce la diminuarea numărului de
candidați
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Scăderea numărului de studenți ca urmare a abandonului studiilor: 
cauze

● Unii studenți nu se pot adapta exigențelor universitare

● Nepotriviri între cerințele unor programe și așteptările studenților

● Schimbarea obiectivelor personale

● Condițiile materiale nu permit continuarea studiilor 

● Angajarea din ciclul de licență

● Evoluția descedentă a curbei demografice, fenomenul migrației, problemele de 
finanțare, inerția sistemului educațional, incapacitatea pieței locale a muncii de a 
oferi recompense marginale satisfăcătoare pentru tinerii absolvenți
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Concluzii

● Oferta educațională la masterele profesionale trebuie să vizeze cu predilecție programe 
interdisciplinare, dinamice și diversificate, care să se adreseze licențiaților din diferite domenii

● Calitatea programelor de master va continua să constituie principalul criteriu de dezvoltare a 
acestora

● Este necesară o evaluare națională a rolului și semnificației masterului în formarea academică 
și profesională, precum reconsiderarea beneficiilor care vizează absolvenții de master din 
piața muncii

● Parteneriatele cu marile companii și firme va reprezenta o prioritate a Universității

● Concentrarea pe programele de master de succes

● Individualizarea mai clară a programelor de master, prin actualizare la nivelul conținuturilor, a 
metodologiilor de predare/învățare și a resurselor materiale necesare unui învățământ 
modern, centrat pe cerințele angajatorilor și potrivit așteptărilor studenților
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Studii Universitare de Doctorat

1.3



Programe de studii doctorale

● În anul 2017, IOSUD – UAIC a funcționat cu 13 școli doctorale și 26 domenii de doctorat, din 
cadrul a 13 facultăţi 

● În anul 2017 numărul total al conducătorilor de doctorat a fost 278, din care 173 cu vârsta sub 
70 de ani

● În anul 2017, în cadrul IOSUD – UAIC, 18 persoane au primit prin ordin de ministru, decizia de 
recunoaștere a calității de conducător științific

● În anul 2017-2018, în cadrul IOSUD – UAIC au fost înmatriculați 202 doctoranzi

● În sesiunea din septembrie 2017 au fost admiși 16 doctoranzi străini, din care 14 doctoranzi, pe 
cont propriu valutar, în cadrul acordului de colaborare cu AD Atid Lekidum Ltd. (ADAL) din 
Israel și câte unul din Iordania (cu taxă) și Kazahstan (cu bursă MEN)
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Repartizarea doctoranzilor români după sesiunea 
de admitere septembrie 2017
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Repartizarea doctoranzilor străini după sesiunea de 
admitere septembrie 2017
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În anul 2017 au fost susținute în ședințe publice, 103 teze de doctorat 
și au fost confirmați prin ordin de ministru 110 de noi doctori în 

științe 

Susțineri teze de doctorat și confirmări titluri de doctor în 
științe 



Programe de studii doctorale

● Școlile doctorale au în derulare 19 cotutele cu universități din străinătate (din care 
2 au fost semnate în anul 2017, de Școlile doctorale de Fizică și Geoștiințe) și 5 
cotutele cu universități din țară. Câte 8 acorduri de cotutelă au inițiat Școlile 
Doctorale de Studii Filologice și Geoștiințe

● În contractul instituțional pentru anul 2017 s-a alocat valoarea de 12.494.400 lei din 
finanțarea de bază aferentă unui număr de 535 granturi doctorale. 
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Situația numărului de burse acordate din fondurile 
proprii ale universității

BURSE STUDENŢI 
DOCTORANZI

2015 2016 2017

Număr de 
burse 

acordate/a
n

Valoare
lei

Număr de burse 
acordate/an

Valoare
lei

Număr de burse 
acordate/an

Valoare
lei

anul III, înmatriculați în 
2015-2016 - 0 burse

anul II, înmatriculați în 
2016-2017 – 44 burse
anul I, înmatriculaţi în 
2017-2018 – 40 burse

0 0

707 617.550 648 680.400
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Situația numărului de burse acordate pentru studenții 
doctoranzi etnici români

Studenţi doctoranzi 2015 2016 2017

Număr de 
burse 

acordate/a
n

Valoare
lei

Număr de burse 
acordate/an

Valoare
lei

Număr de burse 
acordate/an

Valoare
lei

Studenți doctoranzi 78 33.150 144 61.200 126 53.550
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În anul 2017 doctoranzii au publicat 167 articole științifice în reviste ISI cu 
factor de impact, 23 articole științifice în reviste ISI fără factor de impact, 

163 articole științifice în reviste BDI, respectiv 251 în volumele conferințelor, 
un brevet și 24 / 23 capitole / 3 traduceri

Rezultate cercetare științifică



Direcții de acțiune

● Susținerea acordurilor bilaterale naționale și internaționale pentru teze coordonate în cotutelă

● Atragerea doctoranzilor internaţionali full-degree în completare la oferta educaţională.

● Creșterea competitivității cercetării studenților doctoranzi și a vizibilităţii în reţelele existente 

● Implicarea doctoranzilor în proiecte de cercetare, colocvii doctorale periodice și susținerea 
pentru participarea la competiții care finanțează activitatea acestora

● Creşterea angajabilităţii doctoranzilor pentru nivelul lor de competenţe (adaptare la tematica 
de cercetare fundamentală şi pentru mediul economic, acţiuni de networking)

● Atragerea unor candidați din străinătate (eventual din rândul studenților străini care desfășoară 
stagii Erasmus în Universitate) și creșterea competitivității la admitere

● Organizarea colocviilor școlilor doctorale în scopul susținerii activității de cercetare a 
doctoranzilor și pentru valorificarea rezultatelor tezelor de doctorat
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● Popularizarea rezultatelor și susținerea participării la școli de vară, conferințe și alte manifestări 
științifice de interes pentru toate domeniile de cercetare doctorală, organizate în țară și în 
străinătate

● Încurajarea doctoranzilor să publice rezultate relevante ale cercetărilor atât în revistele 
Universității, cât și în jurnale internaționale cu impact/scor de influenţă

● Organizarea unor evenimente dedicate prezentării rezultatelor proiectelor de cercetare 
doctorală, care să susțină construirea de planuri de cercetare comună și de cotutelă în 
specialități mixte: informatică-biologie, informatică-lingvistică, informatică-medicină etc.

● Seminarii cu participarea doctoranzilor Alumni cu scopul de a facilita dialogul între foștii 
doctoranzi (Alumni) și actualii doctoranzi

● Organizarea unor colocvii anuale și conferințe naționale/internaționale destinate doctoranzilor
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Direcții de acțiune



● Reactualizarea informațiilor bilingve de pe site-ul și pagina de facebook a școlilor doctorale 
încât realizările doctoranzilor și progresele acestora să devină cât mai vizibile (conferințe, 
publicații, proiecte, concursuri, evenimente științifice etc.)

● Gestiunea situației școlare a doctoranzilor și realizarea unui cadru care să favorizeze prezența 
cât mai numeroasă a doctoranzilor la evenimentele științifice organizate de Universitate și 
încurajarea acestora pentru a se implica în organizarea unor manifestări științifice

● Organizarea la Iași, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2018, a primei ediții a Conferinței 
Naționale a Școlilor Doctorale de Biologie, Chimie, Fizică și Geoștiințe din cadrul Consorțiului 
Universitaria
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Direcții de acțiune



Perfecționare pentru Învățământul Preuniversitar

1.5



Perfecționare pentru învățământul preuniversitar

● Din totalul de 379 de candidaţi înscrişi – au depus lucrările metodico-ştiinţifice un număr de 
347 cadre didactice şi au susţinut inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică un număr 
de 344 de candidaţi, din care au promovat examenul 344 cadre didactice.

● Din analiza notelor obţinute în urma recenzării lucrărilor metodico-științifice s-a constatat că 
325 au obţinut nota 10, 5 candidaţi au obținut 9,50 şi 14 candidaţi au obținut nota 9

● Pe parcursul anului 2017 au fost eliberate următoarele documente:
○ 1120 de certificate de grade didactice;
○ 10 ordine de echivalare a titlului ştiinţific de doctor cu profesor gradul I în învăţământul 

preuniversitar;
○ 830 certificate de absolvire a programului de formare psihopedagogică;
○ 10 adeverințe de autenticitate;
○ 10 duplicate ale actelor de studii.
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Concluzii și recomandări

● Organizarea şi desfăşurarea probelor pentru susținerea examenelor de 
perfecționare s-a efectuat conform Metodologiei de Formare Continuă a 
Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 
5561/2011, completată şi modificată.

● La examenele de susținere a gradelor didactice în învățământul preuniversitar s-a 
constatat o scădere a numărului de candidaţi înscrişi.

● Considerăm necesară instituţionalizarea mentoratului cu scop în formarea, 
selecţia și dezvoltarea profesională prin activități de perfecționare și formare 
continuă a personalului didactic.

● Stabilirea unui program de seminarii interdisciplinare și în didactica specialității.

● Promovarea permanentă a activităților de perfecționare prin parteneriate cu 
inspectoratele școlare.
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1.6



Posturi didactice scoase la concurs/ocupate în anul universitar 2016-2017

Posturi didactice perioadă 
nedeterminată – semestrul I

Asistent universitar
Lector universitar 

/
Șef lucrări

Conferenţiar universitar Profesor universitar TOTAL

TOTAL POSTURI OCUPATE 

perioadă determinată perioadă nedeterminată

20 3 22 209 74
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Posturi de cercetare scoase la concurs/ocupate în anul universitar 2016-2017

Posturi de cercetare 
perioadă nedeterminată –

semestrul I
ACS CS CSIII CSII CSI TOTAL

TOTAL POSTURI 
OCUPATE

perioadă determinată perioadă nedeterminată

6 2 3 4 - 15



Posturi didactice scoase la concurs/ocupate în semestrul I al anului 
universitar 2017-2018

Posturi didactice 
perioadă nedeterminată

Asistent 
universitar

Lector universitar / Șef lucrări
Conferenţiar 
universitar

Profesor universitar TOTAL

TOTAL POSTURI 
OCUPATE

perioadă determinată perioadă nedeterminată

7 1 13 4 - 25
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Posturi de cercetare scoase la concurs/ocupate în semestrul I al anului 
universitar 2017-2018

Posturi de cercetare 
perioadă 

nedeterminată
ACS CS CSIII CSII CSI TOTAL

TOTAL POSTURI 
OCUPATE

perioadă determinată perioadă nedeterminată

5 4 5 4 1 19



Structura personalului didactic în anul 2017

FUNCŢIA DIDACTICĂ PROFESOR CONFERENȚIAR
LECTOR / ȘEF

LUCRĂRI
ASISTENT TOTAL

angajaţi noi 0 0 3 20 23

angajați pe funcții superioare 9 20 22 0 51

încetări contracte muncă 11 2 1 0 14
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Structura personalului de cercetare în anul 2017

FUNCȚIA DE CERCETARE CS I CS II CS III CS AS TOTAL

angajaţi noi 0 0 0 0 6 6

angajați pe funcții

superioare
0 4 3 2 0 9

încetări contracte 

muncă
0 0 0 0 0 0



În anul 2017 au fost aprobate 69 de referate pentru organizarea a 78 de 
concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante pentru personalul didactic 

auxiliar și nedidactic. Au fost angajate 49 persoane

CATEGORIA DE PERSONAL NUMĂR PERSOANE

didactic auxiliar şi administrativ nou angajat 47

didactic auxiliar şi administrativ promovat în alte funcţii prin concurs 27

didactic auxiliar şi administrativ promovat pe o treaptă superioară în cadrul aceleiaşi funcţii 30

didactic auxiliar şi administrativ angajat pe perioadă nedeterminată cu raporturi de muncă încetate 70

didactic auxiliar şi administrativ angajat pe perioadă determinată cu raporturi de muncă încetate 5
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În anul 2017 s-au executat un număr de 17 proceduri de promovare pentru 
personalul din categoria didactic auxiliar și nedidactic.



Situația posturilor

● La data de 31.12.2017 din 1.488 de posturi didactice, 738 de posturi erau ocupate (49,59%) și 
750 erau vacante. 

● Comparativ cu anul universitar 2016-2017, în anul universitar 2017-2018, numărul posturilor 
didactice normate în statele de funcții a crescut cu 33 de posturi, iar gradul de ocupare a 
scăzut de la 51,20% la 49,60%.

● La data de 31.12.2017 din 240 de posturi de cercetare, 94 de posturi erau ocupate (39,16%), iar 
146 erau vacante
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Situația posturilor didactice la 31.12.2017

Profesor Conferențiar Lector/ Șef lucrări Asistent TOTAL
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TOTAL 
GENERAL

177 129 233 130 263 310 65 181 738 750 49.60 44.96
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POSTURI DIDACTICE NORMATE TOTAL POSTURI NORMATE

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
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712 773 672 754 732 745 710 738 750 1495 1445 1486 1455 1488

Evoluția posturilor didactice (2013-2018)



Evoluția numărului de cercetători (2013-2018)

Numărul personalului de cercetare

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

TOTAL 45 74 80 94 94
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Situația cheltuielilor de personal în anul 2017

CHELTUIELI TOTAL
Venituri
proprii

Granturi
interne

Finantare
de bază

Cercetare
Cămine / 
Cantine

Activit. autofin. Invăț. preuniv.
Proiecte
externe

TOTAL COSTURI
SALARIALE

147275177
865836

8
133602 120394326 7080270 6973522 31449 818223 3185417

Sporuri privind
reglementările în

vigoare
38849814 4891464 108920 26265717 4916934 327096 26220 133640 2179823

TOTAL SALARII
BRUTE 

119463362 7046857 108920 97647796 5768555 5608191 26220 661734 2595089

Ajutor de deces 15655 3131 0 12524 0 0 0 0 0

Contrib. asigurări
sociale

18899463 1105279 17204 15455925 911922 890858 3665 104591 410019

TOTAL FOND SALARII
+ CONTRIBUȚII

UNITATE
147275177

865836
8

133602 120394326 7080270 6973522 31449 818223 3185417
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Unor categorii de salariați cu venituri mici au fost acordate tichete de masă în valoare de 471.570 lei. De asemenea 
în luna decembrie a anului 2017 au fost plătite diferențe salariale aferente anului 2010, acordate prin hotărâri 

judecătorești, în sumă de 2.401.940 lei



Concluzii și recomandări

● Recrutarea și selecția personalului se desfășoară conform reglementărilor legale, pe baza 
unui proces de planificare și bugetare la nivelul tuturor structurilor Universității

● Selecția celor mai buni candidați atât în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și 
competențele specifice posturilor, cât și în ce privește atitudinea și competențele 
comportamentale pentru posturile de conducere

● Respectarea riguroasă a standardelor de performanţă ale Universității la organizarea tuturor 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

● Promovarea unei culturi organizaționale bazată pe performanță și dezvoltarea personalului

● Identificarea unor strategii pentru atragerea în procesul educaţional a unor tineri cu abilități 
didactice și performanţe în cercetarea științifică
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Concluzii și recomandări

● Stabilirea unor structuri optime de personal prin respectarea piramidei funcțiilor didactice și a 
unui raport echitabil între funcțiile de asistent și lector, comparativ cu funcțiile de conferențiar 
și profesor

● Menţinerea unui grad ridicat de ocupare a posturilor, în special la cele de predare, pentru a 
asigura o cât mai bună calitate a actului instructiv-formativ

● Evaluarea personalului didactic prin stabilirea unui raport echitabil între criteriile care vizează 
activitatea didactică și cercetarea științifică

● Stabilirea unor programe de formare / calificare la locul de muncă pentru personalul 
necalificat

● Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă în contextul strategiei calităţii.

● Stabilirea unor categorii de recompense pentru categoriile de personal cu rezultate 
remarcabile în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă
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Cadrul general de desfășurare a cercetării științifice la 
Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

74

• Consolidarea recunoașterii internaționale pentru calitate în cercetare

Acțiuni: 

a) asigurarea cadrului instituțional managerial pentru implementarea proiectelor de cercetare internaționale din cadrul
programelor: Horizon 2020, COST, proiecte în colaborare cu JIRN Dubna Rusia, Coreea, PN III (proiecte bilaterale), 
POC, ROSA, altele;

b) asigurarea cadrului logistic pentru organizarea a unui număr de peste 140 de evenimente științifice internaționale și 
naționale cu participare internațională;

c) continuarea procesului de implementare a Cartei europene a cercetătorului și a Codului de conduită pentru
recrutarea cercetătorilor (C&C) sub îndrumarea Comisiei Europene;

d) semnarea unor acorduri de  colaborare/ de participare ca membru în asociații academice /rețele europene, noi sau
continuări, privind activitatea de cercetare;

e) formarea Grupului de Cercetare asupra mobilității universitare internaționale, formarea și circulația elitelor care 
derulează activități de cercetare sociologică (Facultățile de Psihologie și Științe ale Educației și Filosofie și Științe
Social-Politice).



Cadrul general de desfășurare a cercetării științifice la 
Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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• Dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic

Acțiuni: 

a) continuarea inventarierii rezultatelor cercetării;

b) asigurarea cadrului instituțional pentru implementarea proiectului POC, Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru 
transfer de cunoștințe, cu titlul proiectului: Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de 
platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor, Acronim PRIVATESKY;

c) inițierea demersurilor și pregătirea documentației pentru înființarea la Facultatea de Informatică a Centrului de 
transfer tehnologic  - iTransfer , inclusiv întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare, ca rezultat al 
proiectului PRIVATESKY.
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• Asigurarea bazei materiale pentru activitățile de cercetare

Acțiuni: 

a) asigurarea contribuției financiare a UAIC ca partener/client în cadrul proiectului "Acces național electronic la 
literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din România - ANELIS Plus 2020";

b) asigurarea sustenabilității centrelor de cercetare RAMTECH și CERNESIM;

c) asigurarea materialelor, consumabilelor și facilităților necesare funcționării departamentelor, stațiunilor și 
muzeului UAIC;

d) asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor cu bugete contractate din două surse: 
credite de bugetare și credite de angajament; 

Cadrul general de desfășurare a cercetării științifice la 
Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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• Dezvoltarea personală a tinerilor cercetători

Acțiuni: 

a) continuarea sistemului intern de finanțare a unor proiecte de cercetare, destinate tinerilor 
cercetători (granturi interne);

b) asigurarea cadrului instituțional pentru accesul tinerilor la proiectele de tip Bursa tânărului 
cercetător, Tinere echipe; tinerii cercetători (ACS, CS, drd, masteranzi, studenți bursieri) reprezintă 
42% din personalul angajat pe proiecte;

c) asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, logistică și 
mobilități pentru perioadele în care finanțarea de la MCI – UEFISCDI a contractelor nu a fost 
deschisă sau a fost întârziată;

Cadrul general de desfășurare a cercetării științifice la 
Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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• Alte acțiuni

a) continuarea activităților în calitate de membru a UAIC în cadrul Asociației Măgurele High Tech Cluster (MHTC);

b) semnarea a trei protocoale de parteneriat științific: două între UAIC- Facultatea de Istorie și INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară 
"Horia Hulubei" și Complexul Muzeal Județean Neamț și unul între Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea (și alți parteneri) și UAIC-
Facultatea de Biologie;

c) raportarea datelor statistice aferente activității de cercetare pentru toate cadrele didactice și de cercetare titulare angajate pentru 
calcularea indicatorilor de calitate IC2. Cercetarea științifică/creație artistică: fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 
CNATDCU  pentru întreaga activitate; indicii Hirsch calculați pe platformele: Google Scholar, Web of Science, Scopus; fișa individuală de 
articole și brevete (pentru ultimii patru ani, perioada 2013-2016); centralizarea la nivel instituțional;

d) recunoașterea statutului de excelență în cercetare a personalului academic al UAIC prin dobândirea și/sau menținerea a statutului de 
expert evaluator pentru competițiile de proiecte de cercetare științifică gestionate de MCI – UEFISCDI; 

e) recunoașterea statutului de specialist cu experiență recunoscută la nivel național și internațional prin dobândirea calității de 
membră/membru în organismele consultative ale MCI: Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare – CCCDI, Consiliul 
Național al Cercetării Științifice – CNCS.

f) reglementări interne la propunerea prorectoratului – cercetare;

g) analiza și soluționarea de către  BECA  a  731 cereri privind activitatea de CD, depuse în 49 de Ședințe BECA;

h) testarea Platformei de Servicii Software DCMP pentru gestiunea rezultatelor activităților de cercetare în UAIC, creată printr-un proiect 
finanțat de UAIC.

Cadrul general de desfășurare a cercetării științifice la 
Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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● Ca și în anii anteriori, în anul 2017, în activitățile de cercetare științifică s-au implicat cadrele didactice și
cercetătorii de la cele 15 facultăți, precum și cercetătorii angajați la departamentele de cercetare
interdisciplinară (Științe și Socio - uman), Centrul de Studii Europene, CERNESIM și alte structuri (stațiuni,
muzeu, gradina botanică). Activitatea de cercetare a cadrelor didactice cu normă didactică întreagă
cuprinde, conform Legii 1/2011, un număr de ore de cercetare pe durata unui an academic, evidențiate în
statele de funcții, desfășurate în conformitate cu planurile de cercetare ale facultăților și cele ale
contractelor de cercetare.

● În ceea ce privește angajarea cercetătorilor, au existat următoarele tipuri de contracte individuale de
muncă:
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Nr.
crt.

Tipuri de CIM încheiate
Număr de CIM 

în anul 2017

1 funcția de director/ responsabil proiect 61

2 funcția de CS I 35
3 funcția de CS II 26
4 funcția de CS III 62
5 funcția de CS 49
6 funcția de ACS 87
7 funcția doctorand 5
8 funcția masterand 2
9 funcția biolog 3

10 funcția laborant și tehnician 9

11
funcția responsabil financiar/activități diseminare/ 

activități editare/ activități raportare/ activități 
monitorizare proiecte

7

12 funcția secretar proiect 1

TOTAL 347

Situația posturilor de cercetare cu finanțare din cadrul contractelor de cercetare
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Tipuri de posturi de cercetare
Total posturi din statele de funcțiuni

2017
Din care ocupate

2017

CS I 13 1
CS II 28 9
CS III 64 40.5[1]

CS 54 21
ACS 74 28.5

TOTAL CIM 233 100

[1] Jumătățile de normă provin de la promovări, pe parcursul anului 2017, de exemplu 1 cercetător a trecut de pe CS pe CSIII

Situația posturilor de cercetare cu finanțare din 
veniturile proprii ale UAIC 
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Nr. 
crt.

Departamente din cadrul facultăților, CSE, stațiuni
Număr  

CIM
2017

CS II
2017

CS III
2017

CS
2017

ACS
2017

1 Biologie 4 1 1 1 1

2 Chimie 1 1

3 Economie și Administrarea Afacerilor 4 2 2

4 Filosofie și Științe Social Politice 3 2 1

5 Fizică 4 1 3

6 Geologie și Geografie 3 1 1 1

7 Informatică 1 1

8 Istorie 4 1,5 2,5

9 Litere 1 1

10 Matematică 3 0 0 3

11 Teologie Ortodoxă 1 1

12 Teologie Romano-Catolică 2 1 1

13 Drept - Centrul de Studii Europene 5 1 2 2

14 Grădina Botanică 1 1

15 CERNESIM, centru de cercetare 12 1 3 1 7

16 Muzeul Universității 3 0,5 2,5

17
Stațiunea de cercetare pt. acvacultură și ecologie acvatică 

Iași
1 1

18 Stațiunea Biologică Marină I.Borcea Agigea 1 1

TOTAL CIM 54 6 20,5 10 17,5

Situația posturilor de cercetare cu finanțare din veniturile proprii ale UAIC pe facultăți, 
stațiuni, muzeu  și Grădina Botanică 
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Structura de personal în cadrul departamentelor de cercetare 
interdisciplinare 

Număr  CIM
2017

CS I
2017

CS II
2017

CS III
2017

CS
2017

ACS
2017

DCI - Științe 23 1 1 10 6 5
din care centrul RAMTECH 5 - 1 2 2 -

DCI - Socio - Uman 23 0 2 10 5 6
Total CIM 46 1 3 20 11 11

√ Personal administrativ: 2 secretare 

Situația posturilor de cercetare scoase la concurs 

Sesiunea de 
concursuri

nov.2016 – feb.2017

Sesiunea de 
concursuri

aprilie-iulie 2017

Sesiunea de 
concursuri

nov.2017 – feb.2018
TOTAL

2017
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Nr. posturi 1 5 7 4 6 14 14 23

Candidați 1 5 6 5 8 14 15 24

Ocupate 1 4 6 4 nefinalizat nefinalizat 7 8

Candidați 
admiși 

- - - - - - - -
- - 4 CS II - - - 4 CS II -

1 CS III 1 CS III 2 CS III - - - 3 CS III 1 CS III
- - - 1 CS - - - 1 CS
- 3 ACS - 3 ACS - - - 6 ACS
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Surse de finanțare

În anul 2017, fondurile pentru sprijinirea cercetării au provenit din 5 surse principale de finanțare: 

(a) proiecte naționale

(b) proiecte internaționale

(c) contracte încheiate cu terți

(d) un proiect cu finanțare din fonduri structurale (POC)

(e) venituri proprii ale Universității pentru proiectele proprii
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Contracte de cercetare cu finanțare națională (inclusiv terți) și internațională

Număr 
2017

Valori  (LEI)
2017 %

Contracte  naționale PN II 28 5,036,026.54
Contracte  naționale PN III 124 10,287,984.60

Total naționale PN 152 15,324,011.14 0,86

Contracte internaționale in derulare sume încasate 
(inclusiv contracte încheiate cu încasare în 2016, teme 

Dubna, acțiuni COST)
38 1,134,163.39 0,06

Contracte cu terți 2016 (fără TVA) 4 50,173.43 0,003

POC, Axa Prioritară 1, Acțiunea 1.2.3: Parteneriate 
pentru transfer de cunoștințe (total cereri de 

rambursare 1-6 / 2017)
1 1,263,386.14 0,07

Total încasat 195 17,771,734.10 1
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Totalul sumelor atrase prin contracte cu finanțare națională (inclusiv terți)  și internațională pe 

facultăți/ departamente
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Nr.
Crt.

Program Tip proiect
Număr de 
proiecte

Total încasat în 2017
(EURO, $)

Total echivalent  în 
lei

2017

1 HORIZON2020
Twining, acronim EBSIB (lect.dr. E. Onica, 

Informatică)
1 € 66,223.56 302,144.99

RIA, acronim EUROCHAMP 
(prof.dr. R. Olariu, CERNESIM)

1 € 53,636.10 241,775.45

RIA, acronim PROVIDE 
(conf.dr. M. Costică, CERNESIM)

1 € 17,116.70 78,702.59

2 DG Employment
acronim SHARE-ERIC 

(conf.dr. A.  Andrieș, FEAA)
1 € 15,120.00 69,041.16

3 Fundația ERSTE, WUS Austria
Cercetare (lect.dr.O.Proca-Gherasim, 

Filosofie)
1 € 1,554.92 7,149.52

4 Pr. cooperare RO-Coreea JRP (prof.dr.T. Luchian, Fizică) 1 $81,204.05 352,490.54

5 Program de cercetare JIRN/IUCN, Dubna
proiecte de colaborare internațională 

(Chimie, Biologie și Fizică)
6 $18,300.00 73,678.12

6 COST acțiuni COST* 26
TOTAL 38 1,124,982.37

*cheltuielile se derulează prin coordonator

Proiecte încheiate in 2016, cu încasare finală in 2017

Nr.
Crt.

Program Tip proiect
Număr de 
proiecte

Total încasat în 2017
(EURO)

Total încasat UAIC în 
2017, lei

1 FP7
People, IRSES acronim FLUMEN (ACS Nicu 

Cristi, DCI - Stiinte)
1 € 2,014.00 9,181.02

1,134,163.39

Proiecte internaționale
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Contracte de cercetare cu finanțare națională – ponderea categoriilor de cheltuieli

Categorii de cheltuieli
Lei 

2017

%

2017

Burse 147,539.66 0.96

Cheltuieli cu  personalul 6,528,687.00 42.60
Cheltuieli de deplasare 2,292,222.65 14.96
Cheltuieli cu logistica 4,592,268.00 29.97

Cheltuieli indirecte (regie) 1,763,292.83 11.51

TOTAL 15,324,010.14 100.00

Proiecte naționale
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Centralizator contracte de cercetare cu finanțare națională

Nr. Program Tip proiect
Număr de 
proiecte

Total antecalcul 2017 
UAIC

Total 
postcalcul 
2017 UAIC

Sume transferate 
la parteneri

Cofinanțare
parteneri

Total Proiect

1

PN II

P1: RESURSE UMANE
Tinere echipe TE 20 4,025,725.00 3,972,007.64 3,972,007.64

2 Cooperare RO-Franța, JRP-2012 1 345,000.00 342,448.90 342,448.90

3
P4: PARTENERIATE ÎN DOMENII 

PRIORITARE
Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă 7 721,570.00 721,570.00 460,634.71 212,057.71 1,394,262.42

28 5,092,295.00 5,036,026.54 460,634.71 212,057.71 5,708,718.96

4

PN III

P1: Dezvoltarea sistemului 
național de CD

Subprogramul 1.1. Resurse umane

Bursa Tânărului Cercetător 4 152,378.00 147,539.66 147,539.66

5 Proiecte de mobilitate pentru cercetători 74 845,002.00 828,096.25 828,096.25

6

P2: Creșterea competitivității 
economiei românești prin CDI

Transfer de cunoaștere la agentul economic (BG) 2 313,781.00 313,765.45 313,765.45

7 Proiect experimental demonstrativ (PED) 5 1,615,632.00 1,609,002.71 120,000.00 1,729,002.71

8
Cecuri de inovare (CI) 

(include si cofinantare UAIC=5000 lei)
1 50,000.00 49,820.24 49,820.24

9

P3: Cooperare europeană si 
internațională

Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral: RO-
Moldova (4); RO-Africa de Sud (1); Ro-China (2); RO-

Belgia (1); RO-Franța (3)
11 257,503.00 148,596.65 148,596.65

10 Subprogramul 3.2. Orizont 2020, ERANET și ERAMIN 2 465,030.00 465,030.00 465,030.00

11 Subprogramul 3.6. Suport 1 71,279.00 71,279.00 71,279.00

12
P4 - Cercetare fundamentală și 

de frontieră
Proiecte de cercetare exploratorie (PCE) 14 3,819,197.00 3,700,537.78 3,700,537.78

13
P5: Cercetare în domenii de 

interes strategic
Module: EURATOM-RO,CERN-RO 3 529,878.00 529,878.00 0.00

14 ROSA Program STAR- tip Infrastructura și CDI 4 2,466,225.00 2,391,120.17 139,000.00 2,530,120.17

15 MENCS-ANCSI Manifestări științifice 2 18,000.00 17,377.18 17,377.18

123 10,603,905.00 10,272,043.09 259,000.00 0.00 10,531,043.09

16 Ministerul pentru Romanii de pretutindeni
proiect manifestare științifică
(include cofinanțarea UAIC)

1 18,500.00 15,941.51 0.00 0.00 15,941.51

Total 152 15,714,700.00 15,324,011.14 719,634.71 212,057.71 16,239,762.05
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Contracte de cercetare cu finanțare națională – defalcare pe tipuri de capitole de cheltuieli

Nr. Program Tip proiect
Număr de 
proiecte

Burse Cheltuieli Personal
Cheltuieli 
Deplasare

Cheltuieli Logistica
Cheltuieli 
Indirecte

Total postcalcul 2017 
UAIC

1

PN II

P1: RESURSE UMANE
Tinere echipe TE 20 2,433,616.00 600,477.72 438,286.56 499,627.36 3,972,007.64

2 Cooperare RO-Franța JRP-2012-0161 1 229,566.00 16,552.51 27,840.61 68,489.78 342,448.90

3
P4: PARTENERIATE ÎN 
DOMENII PRIORITARE

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă 7 385,536.00 69,649.58 142,297.02 124,087.40 721,570.00

TOTAL PN II 28 3,048,718.00 686,679.81 608,424.19 692,204.54 5,036,026.54

4

PN III

P1: Dezvoltarea sistemului 
național de CD

Subprogramul 1.1. Resurse 
umane

Bursa Tânărului Cercetător 4 147,539.66 147,539.66

5 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC) 74 753,584.88 74,510 828,095.25

6
P2: Creșterea 

competitivității economiei 
românești prin CDI

Bridge Grant (Transfer de cunoaștere la agentul 
economic) (BG)

2 239,079.00 18,212.57 5,536.15 50,937.73 313,765.45

7 Proiect experimental demonstrativ (PED) 5 379,195.00 91,654.15 993,076.72 145,076.84 1,609,002.71

8 Cecuri de inovare (CI) 1 40,225.00 5,066.13 4,529.11 49,820.24

9

P3: Cooperare europeana 
si internațională

Subprogramul 3.1. Bilateral/ multilateral: RO-
Moldova (4); RO-Africa de Sud (1); Ro-China (2); 

RO-Belgia (1); RO-Franța (3)
11 148,596.65 148,596.65

10
Subprogramul 3.2. Orizont 2020, ERANET și 

ERAMIN
2 318,085.00 48,872.77 26,555.88 71,516.35 465,030.00

11 Subprogramul 3.6. Suport 1 56,774.00 11,111.00 3,394.00 71,279.00

12
P4 - Cercetare 

fundamentală și de 
frontieră

Proiecte de cercetare exploratorie (PCE) 14 1,234,995.00 438,765 1,614,548.88 412,228.43 3,700,537.78

13
P5: Cercetare în domenii 

de interes strategic
Module: EURATOM-RO,CERN-RO 3 318,253.00 11,363.94 116,404.16 83,856.90 529,878.00

14 ROSA Program STAR- tip Infrastructura și CDI 4 893,363.00 94,492 1,178,226.20 225,038.56 2,391,120.17

15 MENCS-ANCSI Manifestări științifice 2 17,377.18 17,377.18

Total PN III 123 147,540 3,479,969.00 1,605,542.84 3,967,902.30 1,071,088.29 10,272,042.09

16
Ministerul pentru Romanii de 

pretutindeni
proiect manifestare științifică 1 15,941.51 15,941.51

TOTAL 152 147,539.66 6,528,687.00 2,292,222.65 4,592,268.00 1,763,292.83 15,324,010.14
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Valorile (mii lei) contractelor de cercetare cu finanțare 
națională pe facultăți 2017
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Nr. Facultatea Număr de contracte
Valoare contract 2017 

fără TVA (lei)

1
Geografie și 

Geologie
4 50,173.43

Nr. Titlul proiectului

Valoare 
totală 

eligibilă
(lei)

Valoare 
finanțare 

nerambursabilă
(lei)

Cereri de 
rambursare
CR 1- CR 6

lei

1

Dezvoltare 
experimentală în 
parteneriat public 
privat pentru crearea 
de platforme cloud 
autohtone cu 
caracteristici avansate 
de protecție a datelor 
Acronim PRIVATESKY

15,216,417.50 13,407,480.00 1,263,386.14 

Contracte încheiate cu terți

Proiect cu finanțare din fonduri structurale
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Granturi și proiecte ale UAIC

Număr
Valoare

deviz postcalcul (lei)
2016

Valoare
deviz postcalcul (lei)

2017

Granturi interne 2014 1 19,571.59

Granturi interne 2015 finalizate 21 404,872.17

Granturi interne 2015 3 prelungire în 2017 58,867.57

Facultatea de Istorie, proiect Memorie și istorie 
UAIC

1 18,628.00 980.00

Facultatea de Filosofie și SSP, Proiect OTM-R 1 29,288.00

FEAA, proiect Platforma servicii software a UAIC 1 145,083.60 147,376.42

UAIC – contribuție ANELIS+ 372,360.12 281,165,59

TOTAL 989,803.48 488,389.58
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Nr. Program
Număr de 
proiecte

1 Horizon2020 19

2 Acțiuni COST 4

3
Program de cercetare

JIRN/IUCN Dubna
11

4 DG Justice 1

Total 35

Proiecte depuse în competiții internaționale
în anul 2017 Autoritate 

finanțatoare
Plan 

Național /Program
Programe Tip proiect

Nr. proiecte 
depuse

UEFISCDI

PN III 
Programul 1: Dezvoltarea 

sistemului național de 
CD

Subprogramul 1.1. -
Resurse umane

Proiecte de cercetare pentru stimularea 

tinerelor  echipe independente, tip TE
85

Proiecte de cercetare postdoctorală, tip PD 52

Proiecte de mobilitate pentru cercetători, tip MC 98

Subprogramul 1.2 -
Performanță instituțională

Proiecte complexe realizate în consorții CDI, tip 

PCCDI

29
(3 pr. 

UAIC=CO;
26 pr. 

UAIC=P)

UEFISCDI

PN III 
Programul 2: Creșterea 

competitivității 
economiei romanești 

prin CDI

Subprogramul 2.1 -
Competitivitate prin 

cercetare, dezvoltare și 
inovare (parțial)

Cecuri de inovare, tip CI 1

UEFISCDI

PN III
Programul 3: Cooperare 

europeană și 
internațională

Subprogramul 3.2
Orizont 2020 (integral)

ERA.Net RUS plus 1

Academia 
Română

Joint Joint Research Project Proposal
Romanian Academy – National Academy of Sciences of Belarus, Belarusian

Republican Foundation for Fundamental Research
4

MCI/
Ministerul pentru 

Românii de 
Pretutindeni

Finanțarea manifestărilor științifice 4

MCI
Evaluarea instalațiilor  și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare  
pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes 

național
1

MCI Planul sectorial de CD
Proiect: registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu 

importanță economică rezultate din reziduurile miniere
1

TOTAL 276

Proiecte depuse în competiții naționale în anul 2017
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Alocarea finanțării pentru activitatea de cercetare în Universitate

• În perioada octombrie - decembrie 2017 s-a derulat competiția pentru acordarea de granturi tinerilor cercetători din UAIC, care s-a concretizat

prin finanțarea a 10 proiecte cu un buget de 40 000 lei/grant, cu începere a activităților de la 1 ianuarie 2018.

• Departamentele de cercetare interdisciplinară (DCI) au beneficiat de sprijinul financiar al UAIC, din finanțarea de bază și venituri proprii, în

cuantum de 2,111,303.77 lei, după cum urmează: 1,126,381.80 lei – cheltuieli ale Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul

Științe, respectiv 984,921.97 lei ale Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-uman, reprezentând plăți salariale și

materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității. Un număr de cercetători din DCI au desfășurat și activități în cadrul contractelor

de cercetare, pentru care au beneficiat în cursul anului 2017 de o finanțare în valoare de 1,441,467.15 lei. Această sumă a fost utilizată în scopul

derulării proiectelor de cercetare contractate.

• În ceea ce privește Centrul de Cercetare CERNESIM, acesta a fost susținut din veniturile proprii ale UAIC, în perioada de sustenabilitate

asumată prin contractul de finanțare. Astfel, pentru plăți salariale, materiale și dotări necesare desfășurării în bune condiții a activității, a fost

utilizată suma de 688,287.43 lei. Fondurile atrase prin intermediul a 15 contractele de cercetare în anul 2017 sunt în cuantum de 2,344,641.00

lei.

• Cheltuielile suport (regie transferată) și alte plăți înregistrate la Departamentele de Cercetare ale facultăților s-au ridicat la sumele de

541,748.02 lei, respectiv plăți în cuantum de 206,913.33 lei.
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Încasări și cheltuieli pentru DCI și CERNESIM în anul 2017

Departamente

Cheltuieli
din venituri proprii și 

finanțarea de bază 2017
lei

%

Încasări = Cheltuieli
din contractele de 

cercetare[2]

2017
lei

%

DCI  – Științe 1,126,381.80 40,23 798,538.92 21,09

DCI - Socio-uman 984,921.97 35,18 642,928.23 16,98

TOTAL DCI 2,111,303.77 1,441,467.15

CERNESIM 688,287.43 24,59 2,344,641.00 61,93

TOTAL 2,799,591.20 3,786,108.15

[2] Sunt evidențiate devizele postcalcul în situația de la contracte.
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Facultate Încasări

Regie [3]

transferată
la facultăți
/Corecții

Plăți Sold

Facultatea de Chimie 28,034.44 0.00 28,034.44
Facultatea de Drept 4,244.20 -4,244.20

Facultatea de Drept - Centrul de Studii 
Europene

8,205.00 -8,205.00

Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor

5,608.00 5,608.00

Facultatea de Fizică 177,567.62 147,649.03 29,918.59
Departament de Geografie și Geologie 7,185.04 7,185.04

Facultatea de Informatică 52,675.06 52,675.06

Facultatea de Istorie 123,152.91 36,696.00 86,456.91

Facultatea de Litere 38,147.38 280.00 37,867.38
Facultatea de Matematică 98,917.75 4,339.34 94,578.41

Facultatea de Psihologie si Științele 
Educației

5,499.76 -5,499.76

Facultatea de Teologie Ortodoxă 10,459.82 10,459.82
Total 0.00 541,748.02 206,913.33

[3] Este vorba de procentul din regie virat la facultăți, dupăce se reține 10% din valoarea totală a contractului reprezentând
regia Universității, pentru proiectele care s-au depus în competiție înainte de 15.02.2014. 

Încasări și cheltuieli pentru departamentele de 
cercetare ale facultăților în anul 2017



Rezultate activitate cercetare Număr 2017

Lucrări indexate ISI Web of Knowledge* (lucrari distincte) 378

Lucrări științifice indexate BDI (inclusiv ISI WOS)

(lucrari distincte)

601

Lucrări științifice publicate în reviste non-ISI, non-BDI 179

Comunicări /expoziții /poster in cadrul unor manifestări științifice naționale &

internaționale

Tip lucrare:

• Comunicare orala: 727

• Expoziție: 32

• Poster: 122

878

Numărul total de cărți publicate la nivel individual în edituri naționale 94

Numărul total de cărți publicate la nivel individual în edituri internaționale 16

Numărul total de capitole de carte publicate la nivel individual în edituri naționale 54

Numărul total de capitole de carte publicate la nivel individual în edituri

internaționale

36

Traduceri

• cărți: 7

• capitole: 5

12

Premii

• naționale: 28

• internaționale: 8

36

Evenimente științifice și de popularizare a științei 220
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Rezultatele activității de cercetare 
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Accesul online la baze de date științifice

● În noiembrie 2017, conducerea UAIC a semnat contractul subsidiar pentru realizarea Contractului de finanțare

nr.1/Axa1/18.07.2017 în vederea implementării proiectului "Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea

sistemului de cercetare și educație din România - ANELIS PLUS 2020". Proiectul este co-finanţat din Fondul European de

Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 1- CDI, iar valoarea totală a proiectului este

de 248.988.000 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 186.741.000 lei (75%), iar cofinanțarea din

partea instituțiilor membre ale Asociației ANELIS PLUS, participante în proiect, este de 62.247.000 lei (25%).

● Studenții, cercetătorii și cadrele noastre didactice din UAIC au acces gratuit la cele mai importante biblioteci on-line

cu literatură științifică de cercetare – incluzând bazele de date Science Direct Freedom Collection Journal ACCES,

SCOPUS, MathSciNet, SciFinder, ScinceDirect Arhive naționale, ScinceDirect Arhive curente 2016 și cărți electronice.
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Susținerea financiară a UAIC pentru revistele proprii

Nr. Facultatea

N
r. 

d
e

 re
vi

st
e Categoria 

CNCSIS

evaluare

2010

Categoria 

CNCS 

evaluare

2011

Categoria

CNCS 

evaluare 

2011 *

Categoria

CNCS 

evaluare

2012

1 Biologie (3) 3 B+

2 Chimie (1) 1 C

3 Drept (1) 1 C

4 FEAA (3)
2 B+

1 D

5 Educație Fizică și Sport (1) 1 B+

6 Filosofie și  Științe Social -

Politice  (11)

1 A

1 A

2 B+

1 C

1 D

5 -

7 Fizică (2) 1 D

Universitatea asigură prin resursele proprii, financiare și expertiză științifică, publicarea a 54 de reviste științifice, majoritatea dintre acestea cu apariții 

anuale: http://www.uaic.ro/cercetare/publicatii-stiintifice/

Conform evaluărilor CNCS/CNCSIS din perioada 2010-2012, revistele UAIC au fost clasificate în categoriile menționate în Tabelul 17. c

Lista revistelor științifice ale UAIC, cu apariții în anul 2017
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4.3. Susținerea financiară a UAIC pentru revistele proprii

Tabelul 17 – Lista revistelor științifice ale UAIC, cu apariții în anul 2017, pe categorii

 

Nr. Facultatea 

N
r. 

d
e 

re
vi

st
e Categoria 

CNCSIS 

evaluare 

2010 

Categoria 

CNCS  

evaluare 

2011 

Categori

a 

CNCS 

evaluare 

2011 * 

Categoria 

CNCS 

evaluare 

2012 

8 Geografie și Geologie (5) 

2  B+   

2 C    

1 D    

9 Istorie (5) 

2   B  

1 D    

2 - 

10 Informatică (1) 1  B+   

11 Litere (8) 

1  B+   

1 C    

3 D    

3 - 

12 Matematică (1) 1  A   

13 
Psihologie și Științe ale Educației 

(3) 

2  B   

1 C    

14 Teologie Ortodoxă (1) 1    B 

15 Teologie Romano – Catolică (1) 1 - 

16 Centrul de Studii Europene  (3) 3 - 

17 DCI - Socio –Uman (1) 1 - 

18 DCI – Științe (1) 1    B(Scopus) 
 

19 Grădina Botanică (1) 1  B+   

20 
UAIC Human and Social Studies 

(1) 
1 - 



Rezultatele activității de cercetare 
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Editura Universității

Pe parcursul anului calendaristic 2017, la Editura Universității „ Alexandru Ioan Cuza “ din Iași au fost editate și 
tipărite următoarele:

- carte științifică: - 454 de titluri însumând un număr 14.400 de exemplare.

Dintre acestea  84 de titluri, însumând un număr de 7.700 de exemplare, au fost apariții noi iar  370 de titluri, 
însumând un număr de 6.700 de exemplare, au fost reprint-uri    executate la cerere. Din cele 84 de titluri noi, 4 
au fost finanțate de Academia Română, 

3 au fost finanțate cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

- cursuri ID: - 14 titluri însumând un număr de 1.340 de exemplare.

- reviste/periodice: - 36 de numere însumând 3.500 de exemplare.

- comenzi diverse: - 297 de comenzi însumând 290.383 de exemplare



Rezultatele activității de cercetare 
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Editura Universității

Premii 2017

a) PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE 2017

• PREMIUL BOGDAN PETRICEICU HASDEU pentru volumul Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (știinţific versus popular), 
editat de Cristina Florescu; 

• PREMIUL A. D. XENOPOL pentru volumul De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii și colecționari în România celei de-a doua 
jumătăți a secolului XIX, de Alexandru Istrate;

• PREMIUL NICOLAE IORGA pentru volumul Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic, de Mihai-Bogdan Atanasiu;

• PREMIUL GRIGORE ANTIPA pentru volumul Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al 
XVII-lea de la Curtea Domnească, de Vasilica-Monica Groza.

b)  PREMIILE REVISTEI OBSERVATOR CULTURAL: Nominalizarea volumului Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, 
de Doris Mironescu, la premiul pentru Critică literară/ Istorie literară/ Teorie literară.

c) GALA CĂRȚII IEȘENE: DIPLOMA DE EXCELENȚĂ PENTRU EDITAREA DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ acordată Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de autor și a Zilei Bibliotecarului din România, eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și Inspectoratul Școlar Județean Iași.



Rezultatele activității de cercetare 
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Editura Universității

Premii 2017

e) EXPOZIȚIA EUROPEANĂ A CREATIVITĂȚII ȘI INOVĂRII EUROINVENT: 

Medalii de aur:

• Evoluția biostratigrafică a palinomorfelor din Precambrian și Predevonian cu aplicații la metamorfitele din Carpații Orientali și la unele formațiuni sedimentare din 
România, vol. I, de Leonard Olaru; 

• Tratat de metodologie a cercetării în psihologie, de Aurel Stan;

• Aerosolii salini în dezvoltarea copiilor, de Ion Sandu, Maria Canache, Andrei Victor Sandu și Viorica Vasilache.

Medalii de argint:

• Idee şi expresie. Călătorie în lumea formulelor filosofice, de Constantin Sălăvăstru;

• Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode, coordonat de Cristina Gavriluţă.

Medalie de bronz:

Considerații asupra percepției durerii, de Bogdan-Alexandru Hagiu.

Diplome de excelență:

• Oratorie politică românească (1847-1899), vol. I, II și III , editate de Roxana Patraș și Livia Iacob (vol. III, coeditor); 

• Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, editat de Jil Silberstein.



Rezultatele activității de cercetare 
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4.4. Editura Universității

Premii 2017

f) PREMIILE ALGCR:  Premiul pentru o perspectivă teoretica ̆ și comparatistă asupra literaturii române  pentru volumul Un secol al 
memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, de Doris Mironescu.

g) ZILELE RECOLTEI EDITORIALE :

• PREMIUL „VALOARE PRIN CONTINUITATE” PENTRU PROIECT EDITORIAL, pentru seria Opere Alexandru Zub;

• PREMIUL CARTEA ANULUI pentru volumul Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de 
la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), coordonat de Eugen Muntenu.

• Nominalizarea volumului Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), 
de Cristina Preutu, la PREMIUL PENTRU DEBUT.

h) PREMIILE USR IAȘI: Premiul  USR  IAȘI pentru traducerea făcută de Mihaela Paraschiv volumului De natura deorum/ Despre 
natura zeilor, de Marcus Tullius Cicero.



Concluzii
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1. Universitatea a continuat să facă eforturi financiare considerabile pentru susținerea cercetătorilor săi, în termeni
de resursă umană și fonduri alocate pentru materiale și echipamente de cercetare.

2. În anul de raportare, cercetătorii UAIC au depus noi proiecte în vederea obținerii de fonduri pentru finanțarea
activităților de cercetare. Menționăm proiectele de mobilitate pentru cercetători, tip MC, prin care un număr
semnificativ de cercetători au obținut finanțări pentru participarea la conferințe internaționale.   În anul 2017 nu au 
fost deschise competiții naționale pentru finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală și de frontieră.  
Finanțările existente au fost orientate preponderent către cercetare aplicativă și inovare. 

3. Pentru atragerea și stimularea tinerilor cercetători cu performanțe științifice demonstrate sau aflați în primele
etape ale carierei lor științifice, universitatea a continuat finanțarea de granturi individuale atribuite prin
competiție. În anul 2017  a fost lansată o nouă competiție de granturi interne, care s-a finalizat prin contractarea a 
10 granturi în cuantum de 40.000 lei/grant, cu derulare pe o perioadă de 2 ani.
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• Este necesară continuarea demersurilor pentru atragerea de fonduri europene dedicate susținerii și dezvoltării
infrastructurii de cercetare, pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unor laboratoare/centre de CD și dotarea
acestora cu echipamente și instrumente de cercetare.

• Considerăm ca fiind importantă, de asemenea, susținerea și dezvoltarea activităților de cercetare interdisciplinară, 
fundamentală și aplicativă, cu participarea cercetătorilor din departamentele de cercetare ale Universității.

• Sunt necesare eforturi suplimentare în vederea creșterii vizibilității și valorificării rezultatelor cercetării, folosind
mijloacele mass media și resursele on-line proprii. 

• Este necesară stimularea activităților de identificare a potențialilor parteneri din Europa și din afara ei şi de accesare a 
fondurilor naționale alocate proiectelor cu participare internațională. 

• Continuarea acțiunilor de informare a personalului academic cu privire la finanțarea cercetării din programele Orizont
2020 și PN III.

• Se menține preocuparea pentru alocarea resurselor financiare în vederea întreținerea aparaturii, dotarea cu materiale
consumabile și piese de schimb.

Concluzii
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Programul Erasmus+ cu Țările Participante (UE)



1.824.675 EURO 

Finanțare UAIC în anul universitar 2016-2017

885.000



Stagii de studiu ERASMUS+ outgoing

112

317 beneficiari de stagii de studiu, din care:

193 studenți nivel Licență (60,9%)

110 studenți nivel Master (34,7%)

14 doctoranzi (4,4%)



Stagii de practică ERASMUS+ outgoing
348 beneficiari de stagii de practică ERASMUS+, din care:

123 studenți nivel Licență (35,3%)

98 studenți nivel Master (28,2%)

25 doctoranzi (7,2%)

102 absolvenți Licență și Master (29,3%).

22 de țări participante



Stagii de predare ERASMUS+ outgoing

Țări participante Distribuția beneficiarilor pe facultăți

125 beneficiari de stagii de predare ERASMUS+ în 15 țări participante 



Stagii de formare ERASMUS+ outgoing

Țări de destinație

60 de angajați beneficiari de stagii de formare ERASMUS+ în 13 țări participante 



Stagii studențești ERASMUS+ incoming

106 beneficiari de stagii studențești ERASMUS+ incoming
• 79 studenți nivel Licență (74,5%)
• 24 studenți nivel Master (22,6%)
• 3 doctoranzi (2.8%)

Țări de proveniență



Stagii de predare ERASMUS+ incoming

44 beneficiari de stagii de predare ale cadrelor didactice incoming
ERASMUS+ din care 3 Erasmus+ incoming (invited staff from enterprises), din 
14 țări participante. 

Stagii de formare ERASMUS+ incoming

11 de stagii de formare incoming ERASMUS+ KA103.
Personalul adbeneficiari ministrativ care a desfășurat stagii de formare provine 
din 8 țări participante la Programul ERASMUS+



De la Erasmus Mundus la Erasmus+ cu 
Țările Partenere
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25 stagii către UAIC în cadrul proiectelor Erasmus Mundus 
în anul academic 2016-2017.

IANUS II AL-IDRISI II SILKROUTE

Total

Către 
UAIC

De la 
UAIC

Către UAIC De la UAIC Către UAIC De la UAIC

Licență 5 5

Master

1 la 
studii 

compl
etate

1

Doctorat 1 3
5 la studii 
complete

9

Post-doctorat 1 1

Personal 
didactic și 

administrativ
7 1 1 9

2 0 16 1 6 0

25
2 17 6
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Nivel La UAIC De la UAIC Total

Licență 5 5

Master 1 1

Doctorat 9 9

Post-doctorat 1 1

Personal didactic și 
administrativ

8 1 9

Total 24 1 25

Număr stagii Erasmus Mundus de la / către UAIC - pe
cicluri de studiu
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Finanțare proiecte Erasmus Mundus coordonate de UAIC
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Proiecte Erasmus Mundus în care UAIC a fost partener



Erasmus+ cu Țări Partenere KA107



Acorduri bilaterale Erasmus+ cu 101 universități din 27 de țări partenere. 

stagii de studiu, predare și formare.

Stagii efectuate în 
semestrul I, 2016-2017

Stagii efectuate în 
semestrul II, 2016-2017

Total

Stagii de studiu la UAIC 46 87 133

Stagii de studiu de la UAIC 4 5 9

Stagii de predare la UAIC 13 61 74

Stagii de predare de la UAIC 2 30 32

Stagii de formare la UAIC 1 62 63

Stagii de formare de la UAIC 2 45 47

68 290 358
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Licență Master Doctorat

Număr studenți veniți la UAIC 
pe cicluri de studii 70 40 23

Pondere cicluri de studii în 
număr total studenți veniți la 

UAIC 52,63% 30,08% 17,29%



Stagii de predare ERASMUS+ KA107 Incoming

63 de beneficiari de stagii de formare din 19 țări participante. 



Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi are un număr de 115 acorduri de cooperare inter-instituțională cu 

universități din 43 de țări din Europa, America de Nord și de Sud, Africa și Asia. 

Pe parcursul anului 2017 s-au semnat șase acorduri cu instituții de învățământ superior din Canada, Republica 

Populară Chineză, Malaezia, SUA și Uzbekistan. 

Acorduri și Parteneriate Internaționale
Inter-instituționale



Parteneriate Internaționale
Multiple



În perioada 7 – 9 iunie 2017, o delegație a Universității a 
participat la Adunarea Generală Anuală a Grupului 
Coimbra și conferința cu tema Universitățile și viitorul 
moștenirii culturale (inspirată de Anul Scoției 2017 – Istorie, 
Patrimoniu și Arheologie) găzduite de Universitatea din 
Edinburgh. UAIC a participat prin reprezentanții 
desemnați la sesiunile de lucru a opt (din cele 11) grupuri 
de lucru. 

În cadrul programului Grupului Coimbra de burse pentru 
tineri cercetători din European Neighbourhood, UAIC a 
oferit în anul academic 2016-2017 două burse pentru care 
au fost selectați un candidat din Albania și unul din Israel. 

În mai 2017, s-a finalizat selecția candidaților pentru 
bursele acordate de către UAIC în cadrul acestui 
program pentru stagiile cu derulare în anul academic 
2017-2018. Cei doi candidați selectați au fost din 
Kazakhstan și Israel.



În 2017, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 
Iaşi a participat la întâlnirea anuală a Rețelei 
Utrecht organizată la University of Hull, UK. 
Adunarea Generală fost precedată de 
întâlnirea Rectorilor care a avut drept temă 
centrală Global citizenship and employability in 
an interconnected world.

O doctorandă a UAIC de la Facultatea de 
Litere a fost selectată pentru o bursă de studii
în 2017, la Complutense University, Madrid, în
cadrul programului de granturi pentru tineri
cercetători. 



Consorțiul Universităților din Republica Moldova-România-Ucraina

În noiembrie 2017, o delegație a Universității a participat la lucrările întâlnirii
anuale a Consorțiului Universităților din Republica Moldova-România-Ucraina, 
organizată la Universitatea Națională „Iurii Fedkovich” din Cernăuți.

• Proiectul "Patrulaterul Facultăților de Drept" cu Facultățile de Drept din
cadrul Universităților de Stat din Bălți, Cahul, Chișinău și Iași;

• Ediția 2017 a Hexagonului Facultăților de Drept – reunind Facultățile de
Drept ale Universităților din Iași, București, Cluj, Craiova, Sibiu și Timișoara –
organizat de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica
Moldova;

• Colaborarea dintre Facultatea de Litere a UAIC Iași și Facultatea de Litere
din cadrul Universității Naționale „Iurii Fedkovich” din Cernăuți în organizarea
conferinței internaționale Embracing Linguistic and Cultural Diversity through
English;

• Participarea a 18 participanți din Chișinău și Cernăuți la Școala Doctorală de
Vară a Facultății de Informatică a UAIC – ECODAM – Evolutionary Computing
in Optimisation and Data Mining;

• Derularea de stagii de studii în cadrul Programului de burse: „Eugen
Ionescu”

• Lansarea volumului intitulat Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza.
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Doctorat:                                                       Post-doctorat: 
Biologie         1    Chimie                              1 
Drept              1    Drept                                 2 
FEAA               1    FEAA                                  2 
Fizică              1    Filosofie                           1 
Geografie      3    Istorie                               1 
Litere              1    Geografie și Geologie 1 
      Litere                                 2 

Matematică                     1 

Programul de burse „Eugen Ionescu”

În cadrul Programului de burse „Eugen Ionescu” 2016/2017, finanţat de Guvernul României, cu sprijinul Agenţiei
Universitare a Francofoniei, UAIC a acceptat 114 candidaţi: 
• 69 candidaţi pentru stagii de cercetare doctorală
• 45 candidaţi pentru stagii de cercetare postdoctorală. 
AUF a acordat burse la 19 dintre aceștia, 8 pentru stagii de doctorat şi 11 pentru stagii post-doctorat.
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• Vorbește français ! Parle românește !, acțiune destinată tinerilor care caută
vorbitori nativi pentru învățarea limbilor străine;

•Colocviul internațional Journées de la Francophonie, ediția a XXII-a: Polar-
isations francophones. Cinquante nuances de noir;

•Concours photo ”Prendre soin des êtres et de la Terre”;

•Colloque 3 x CRU : UAIC-UMF-USAMV ”Nouveaux paradigmes du bien-être. 
Santé, Environnement, Média”;

•Le Festival ”Les Journées de l’étudiant francophone ” (Concert – Histoires 
vivantes – Films – Expositions photo – Atelier de photographie – Atelier 
d’artisanat – Théâtre – Activités sportives)

•Projet livr@SQUE 2017-2018 (Informatisation des bibliothèques francophones 
de l’Université Alexandru Ioan Cuza)

•Soirées cinéma - Projections de films artistiques et documentaires (XVIIe-XVIIIe

siècles)

Evenimente CRU 2017:
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Studenți internaționali la studii complete

În anul academic 2017 – 2018, 1419 studenți internaționali urmează programe de studii

complete la UAIC, având următoarele forme de finanțare: 1000 de burse (B), 179 cont

propriu nevalutar (CPNV), 112 cont propriu valutar (CPV), 128 cont propriu în lei (CPL).

Astfel, s-au înregistrat 73 de studenți la anul pregătitor de limba română, 865 de

studenți pentru nivelul licență, 427 la masterat și 54 la doctorat.



În 2017 s-au derulat 2656 vizite la instituții de învățământ superior / institute sau organizații din Europa și din lume.

Vizite Academice 





UAIC a acordat 5 titluri de Doctor Honoris Causa în anul 2017:  

• D-lui Prof.dr. Rolf Hempelmann, Universität der Saarlandes,

Saarbrücken, Germania (la propunerea Facultății de Fizică);

• D-lui Prof. dr. emerit Jean-Paul CARRIÈRE, Universitatea „François

Rabelais” din Tours, Franța (la propunerea Facultății de Geografie și

Geologie);

• D-lui Prof.dr. Louis G. POL, Universitatea Nebraska din Omaha, SUA

(la propunerea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor);

• D-lui Prof.dr. Matthias TAMM, Universitatea Tehnică din

Braunschweig, Germania (la propunerea Facultății de Chimie);

• D-lui Prof. dr. Andrei PLEȘU (la propunerea Facultății de Litere)

Decernări de titluri academice 2017



În iunie 2017, UAIC a participat la Attracting U.S. Students to Romania: A Fulbright Capacity-Building Workshop, o acțiune a Comisiei Fulbright Romano-Americană și 

Departamentului de Stat al SUA de promovare a instituțiilor de învățământ superior din România în vederea atragerii de studenți din SUA; 

În septembrie 2017, UAIC a participat împreună cu alte 20 de universități românești la cea de-a 29-a ediție a târgului educațional EAIE, organizat in Sevilla, Spania. 

Participări la târguri educaționale 
și vizite de promovare a universității



În octombrie 2017, o delegație a Universității a 

efectuat o vizită de promovare în 3 licee și 4 universități 

din orașele Astana și Almaty din Kazakhstan, în vederea 

atragerii de studenți internaționali pentru studii 

complete, a stabilirii de noi relații de colaborare și de 

consolidare a relațiilor deja existente. 

Ca urmare a acestei acțiuni, circa 300 de studenți la 

nivel licență și elevi în an terminal au participat la 

prezentările legate de posibilitatea înscrierii la UAIC la 

studii sau prin programe de schimburi inter-

instituționale. 



Cursurile Internaționale de Vară 
“România – limbă și civilizație”

29 iunie – 21 iulie 2017

La cea de-a 46-a ediţie a Cursurilor Internaţionale
de Vară au luat parte 33 de participanţi din 19 ţări:

• Italia (4)
• Maroc (1)
• Polonia (3)
• Portugalia (2)
• Republica

Moldova (1)
• Senegal (1)
• Slovacia (2)
• Slovenia (1)
• Tunisia (1)

• Belgia (1)
• Bulgaria (2)
• Camerun (1)
• Cehia (2)
• Republica Centrafricană (1)
• Coasta de Fildeș (2)
• Republica Congo (2)
• Coreea de Sud (4)
• Elveția (1)
• Grecia (1)



Erasmus Welcome Day
20 martie 2017 

Scopul principal al acestui 

eveniment este facilitarea integrării 

în spațiul academic și cultural 

ieșean a studenților internaționali 

veniți la UAIC.

Acțiuni Organizate de Biroul ERASMUS+

Performanță studențească dincolo de frontiere
UAIC savvy students beyond frontiers

11 decembrie 2017 - cea de-a doua ediție 

• Dedicat celor mai merituoși studenți Erasmus+, cei care au obținut mai
mult de 30 credite ECTS/semestru, respectiv 60 credite ECTS/an
academic, într-un stagiu de studiu Erasmus+ desfășurat în anul
academic 2016-2017.

• Din totalul de 317 de beneficiari de stagii de studiu Erasmus+ efectuate
în anul precedent, 158 (aproximativ 50%) au reușit această performanță
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Concursul Experiența mea Erasmus+
18 decembrie 2017, ediția a III-a 

2 secțiuni: 
• Fotografie: maximum 5 fotografii din timpul 

stagiului Erasmus+, însoțite de un text de 150 de 
cuvinte.

• Videoclip: un clip video de maximum 2 minute 
legat de stagiul Erasmus+.

S-au acordat Premiul I, II, III și mențiuni pentru fiecare 
dintre cele două secțiuni.

Acțiuni Organizate de Biroul ERASMUS+

Erasmus Staff Training Week, ediția a II-a 
15-19 mai 2017, a 2-a ediție 

• A participat personal academic și administrativ din universitățile 
partenere din 14 țări: Algeria, Armenia, Belarus, Bosnia și 
Herțegovina, Georgia, Israel, Kazakhstan, Maroc, Republica 
Moldova, Serbia, Tajikistan, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. 

• Programul a inclus atât activități academice, cât și culturale și 
sociale.   



Welcome Center for International Students

Peste 200 de studenți internaționali au primit pachetul informațional

de bun-venit, furnizându-li-se în continuare servicii suport gratuite,

necesare îndeplinirii formalităților de cazare, integrare în facultate și

obținere a permisului de ședere temporară.
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PROIECTUL DezVoltarea INternaționalizării prin 
Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT)

Buget aprobat: 239.000 lei 

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

• participarea UAIC la târgul educațional EAIE - 2017, Sevilla

• vizita unei delegații UAIC în Kazakhstan;

• participarea doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor din UAIC la congrese și

conferințe științifice internaționale;

• participarea la activitățile organizate în cadrul parteneriatului multiplu Coimbra Group;

• participarea unei delegații UAIC la întâlnirea anuală a Consorțiului Universităților din

Republica Moldova – România – Ucraina.
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• Ședințe operative de lucru ale studenților reprezentanți în Senat;

• Coordonarea comunicării studenților reprezentanți în Senat cu 
studenții din Consiliile facultăților;

• Comunicarea cu asociațiile și ligile studențești;

• Organizarea/coordonarea alegerilor studenților reprezentanți în 
Senat, Consiliile facultăților și a șefilor de cămin, pentru anul 
universitar 2016-2017;

• Întâlniri de lucru cu studenții reprezentanți la nivelul Consorțiului 
Universitaria;

• Activități sociale.
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Caravana UAIC

Județ
Localități Număr licee vizitate

Număr de prezentări 

mari

Număr prezentări din 

clasa în clasa
Număr paneluri

Număr workshop-uri

"Cum să-ți alegi 

facultatea?"

Număr ~elevi

Iași Iași 23 22 21 8 2120

Tg. Frumos 2 1 4 1 130

Podu Iloaiei 1 2 1 140

Pașcani 1 1 150

Răducăneni 1 2 2 1 205

Vaslui Vaslui 5 5 9 545

Negrești 1 2 1 1 170

Zorleni 1 1 1 1 60

Murgeni 1 1 1 1 50

Codăești 1 1 1 1 60

Bârlad 3 4 7 360

Huși 2 2 130

Botoșani Botoșani 6 3 56 1645

Dorohoi 3 5 397

Flămânzi 1 1 2 1 80

Vorona 1 1 1 60

Săveni 1 2 130

Darabani 1 1 5 230

Bacău Bacău 6 3 31 810

Parincea 1 1 1 45

Onești 2 1 7 280

Comănești 1 4 100

Neamț Piatra Neamț 7 21 475

Bicaz 1 2 2 2 150

Săbăoani 1 1 1 60

Roman 2 3 170

Târgu Neamț 1 7 180

Vrancea Focșani 7 3 26 680

Odobești 2 1 5 114

Panciu 2 2 116

Galați Galați 6 3 10 352

Tecuci 3 1 9 200

Suceava Suceava 4 3 6 286

Fălticeni 3 3 365

Gura Humorului 1 10 300

Câmpulung 

Moldovenesc 3 3 400

TOTAL 36 108 84 238 14 20 11745



Centrul de Consiliere Educațională, Psihologică și pentru Persoane cu 
Cerințe Speciale (CEPP) – descriere și activități specifice

• Beneficiari: studenți UAIC, elevi de liceu, absolvenți UAIC, angajați 
UAIC, părinți;

• Consiliere individuală – 200 sesiuni, 127 persoane;

• Sprijin pentru studenții cu dizabilități din UAIC;

• Participare la conferința internațională “The Ultimate Wellbeing & 
Mental Health in Education”

• Proiectul ”Mental Health Awareness Week”
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Centralizare sesiuni de consiliere individuală desfășurate la CEPP
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Nr persoane 
participante

(studenți, 
elevi, 

absolvenți)

Nr sesiuni 
consiliere

Tip de consiliere

Educațională Psihologică De Carieră

2018 127 200 30 124 46

2017 63 161 30 125 6



Centrul de Informare Profesională și Orientare în Carieră (CIPO) 
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• Beneficiari: studenți UAIC, elevi de liceu, 
absolvenți UAIC, părinți;

• Consiliere individuală;

• Eveniment dedicat managementului 
carierei pentru studenți: “La ceai cu un 
profesionist”;

• Eveniment de carieră pentru studenți “Zilele 
Carierei”

• Târg de cariere și CV clinic;

• Elaborare materiale de informare: Ghidul 
studentului;

• Centralizare – Bursa de excelență „Sfântul 
Dumitru”;

• Coordonarea grupului de voluntari ai UAIC

• Participare la conferința “Cariera în secolul 
XXI. Centrele de Consiliere de Carieră și 
Piața Muncii”



Centralizare sesiuni de consiliere individuală desfășurate la CIPO
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Nr persoane 
participante

(studenți, 
elevi, 

absolvenți)

Nr sesiuni 
consiliere

Tip de consiliere

În carieră Educațională

2018 56 79 75 4

2017 15 38 36 2
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Centrul Alumni
• Beneficiari: absolvenți, studenți, angajatori 

sau alte organizații colaboratoare cu UAIC

• Dezvoltarea strategiei de comunicare cu 
alumni la nivelul fiecărei facultăți UAIC;

• Centralizarea bazelor de date cu alumni 
UAIC și extinderea acestora;

• Digitalizarea chestionarului pentru 
absolvenți pe o platformă online; 
(completat de 2942 absolvenți în 2016 și de 
5284 în 2017)

• Dezvoltarea de parteneriate cu mediul 
economic și sectorul public.

Centrul Insert
• Beneficiari: facultățile UAIC, departamente 

ale UAIC, angajatori sau alte organizații 
colaboratoare cu UAIC

• Studiu privind inserția absolvenților pe piața 
muncii;

• Studiu de satisfacție a studenților din UAIC;

• Dezvoltarea trainingurilor ”Learning to Learn”
și ”PhD 1.0” (pentru studenții internaționali);

• Participare la Cedefop's Policy Learning
Forum (PLF) "Vocational training for the
long-term unemployed – Learning from
inspiring practices", Salonic, 14-15 iunie 2017



Proiecte propuse și implementate de DSSA sau proiecte interne UAIC 
implementate cu implicarea DSSA

• Training-uri și workshop-uri;

• Prezentarea serviciilor DSSA în facultățile UAIC;

• Caravana UAIC;

• Pașaport pentru angajabilitate

• Club IQ;
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Proiecte cu finanțare europeană implementate cu implicarea DSSA

• EANET

• PACT pentru incluziune – Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori, împreună pentru creșterea echității
sociale

• ACCESS - Proiectul ”Identificarea și analiza așteptărilor angajatorilor și absolvenților Universității
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind accesul și integrarea pe piața muncii”

• Corala UNIVERSITAS (18 concerte în 2017);

• Marșul Absolvenților;

• Participare la “Bun venit la UAIC!”.

• Activități de sprijinire a programului Erasmus+



Comunicarea prorectoratului cu beneficiarii serviciilor UAIC și cu partenerii 
din mediul business și privat
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• Perioada ianuarie-decembrie 2017: au fost înregistrate 992 de solicitări de la studenți, asociații studențești, 
departamente UAIC, organizații din afara universității;

• Solicitările primite de la studenți și organizațiile studențești au făcut referire la:
• Burse
• Cazare
• Participări la evenimente academice internaționale
• Promovarea evenimentelor și activităților studențești de la nivelul facultăților (conferințe, seminarii, 

cursuri festive etc.)
• Sprijin în derularea proiectelor și activităților academice studențești organizate în cadrul UAIC
• Validarea alegerilor studențești

• 2017: s-a încheiat sau reînnoit un număr de 26 parteneriate cu organizații din mediul economic și 7 acorduri 
cu Inspectorate Școlare Județene., 120 de acorduri pe diverse tipuri de activități la nivel de facultăți
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• colectivul structurii MPFS a răspuns solicitărilor finanțatorului pentru activitatea de monitorizare ex-
post a proiectelor derulate în perioada 2009-2016 în cadrul programelor POS DRU 2007-2013 și POC 
Ro-Ua-Md 2007-2013.

• elaborarea și câștigarea a 5 proiecte finanțate prin Proiectul ROSE (1 centru de învățare, 3 programe 
remediale la Facultățile de Matematică, Geografie-Geologie, respectiv Litere și 1 școală de vară 
dedicata elevilor cu risc de abandon al studiilor).

• Se află într-un stadiu avansat de elaborare alte 17 proiecte (11 programe remediale și 6 școli de vară) 
pregătite pentru a fi depuse în cadrul celei de-a doua runde de proiecte

• A fost elaborat, aprobat, implementat și raportat un al doilea proiect, dedicat asigurării  transparenței 
în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităților din România și 
finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională al Ministerului Educației.

• Începând cu luna noiembrie 2017, structurii a fost implicat, prin 3 dintre membrii săi, la elaborarea 
cererii de finanțare și bugetului pentru consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea/echiparea 
corpului E.



Activitatea de cazare
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• Coordonează un număr de 12 cămine, cu o capacitate totală de 5424 locuri de cazare;

• Veniturile proprii obținute de cămine în anul 2016 au fost în cuantum de 7 068 197, 39 lei  (6.504.517,44 
lei în 2016);

• trecerea administrării imobilului G4 de la Direcția Tehnică la Direcția Servicii Sociale Studențești 
• s-au realizat lucrări de reparații la instalația sanitară, la canalizare, de curațare și igienizare a 

subsolului, de refacere a izolației terasei de la scara B, în valoare de 27 197,83 lei. A fost 
reparată instalația electrică la un nr. de 20 camere și au avut loc dezinsecții și deratizări

• Căminele studențești au fost dotate cu saltele, perne, scaune, ventilatoare, sisteme antiefracție,
sisteme antiincendiu. Toate căminele au fost beneficiat de modernizarea serverelor de rețea de date,
reparații, igienizări și revizii



Situația centralizată a cazărilor în căminele studențești
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Anul 
universitar

Nr. locuri 
normate 
în cămin

Total studenți fizici cazați
Nr. altor 

categorii de 
personal 

cazate (cadre 
didactice, 
personal 

administrativ, 
studenți 

universități 
private, etc.)

Nr. 
solicitări
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2017

5424 3966 322 29 437 0 140 9208

2017 -
2018

5422 4256 345 29 413 0 256 8673



Activitatea de acordare burse
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8 373 1241 2368 1340 40 6 4 0 2 9 253 598 136 93 6135
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sem. I

6 221 1205 2322 1482 121 1 4 0 0 7 262 633 326 85 6675

Centralizarea numărului și categoriilor de burse oferite studenților UAIC



Activitatea de acordare burse
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Burse pentru activități sociale din venituri proprii – universitate

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noe Dec

58 60 59 56 57 58 6 9 11 42 67 67

TOTAL = 550

Burse pentru activități sociale din venituri proprii – facultăți

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noe Dec

20 90 37 23 52 15 17 22 1 2 11 23

TOTAL = 313



Activitatea de decontare a cheltuielilor de transport studenți
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• s-a monitorizat aplicarea prevederilor Contractului cadru de prestări servicii, conform H.C.L. nr. 
64/2016 potrivit căreia s-a înființat abonamentul de tip studențesc, cu o valoare egală cu cea a 
abonamentului pentru două trasee, valabil pe toate mijloacele de transport în comun ale Companiei 
de Transport Public Iași.

Anul Valoarea totală a cheltuielilor cu transportul studenților Nr. adeverințe decontate

2016 1602243,00 52082

2017 1786920,00 59564

Transport local



Activitatea de decontare a cheltuielilor de transport studenți
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● Începând cu data de 01.02.2017, facilitățile de transport intern feroviar pentru studenții Universității 
au fost acordate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 42/31.01.2017, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și 
studenți și a Legii educației naționale  nr. 1/2011.

Transport feroviar

Anul universitar Legitimații primite Cost legitimații
Legitimații 
distribuite

Stoc legitimații

2017-2018 20800 4950,40
20592 208



Tabere studențești de odihnă
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Numărul de locuri primit de UAIC în taberele studențești, pe perioada vacanței

Anul universitar Locuri tabără la mare Locuri tabără la munte Total

2016-2017 251 28 279



Activitatea de informatizare
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• evidența persoanelor cazate în cămine și a încasărilor din tariful de cazare;

• evidența studenților bursieri pe facultăți și categorii de burse;

• evidența raportărilor operative a persoanelor cazate în cămine pe categorii (studenți 
români subvenționați și nesubvenționați, studenți etnie română, studenți fii cadre 
didactice, studenți orfani de ambii părinți, salariați).

• facturare servicii (utilități, cazare ocazională, cazare pentru studenții instituționalizați în 
centrele de plasament);

• evidență tichete de masă pentru studenți, conform Hotărârii Senatului nr. 
15SA/22.09.2016;

• evidență program EURO 200;

• evidență decontări abonamente transport local în comun;

• administrare program EMSYS - modulul cămine;

• inginerie de sistem, asistență software - utilizatori personalul Direcției Servicii Sociale 
Studențești
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• Toate gestiunile prevăzute în graficul de inventariere au fost inventariate la termenele stabilite;

• Nu s-au înregistrat deficiențe cu privire la activitatea de inventariere, de întocmire a actelor și de
derulare a tuturor operațiunilor.

Activitatea de inventariere a patrimoniului

Activitatea de asigurare a pazei, ordinii și liniștii în căminele studențești

• Împreună cu polițiștii de la Biroul de Poliție pentru Centrul Universitar s-au executat controale în
căminele studențești în vederea asigurării ordinii și liniștii, luându-se măsuri corespunzătoare pentru
înlăturarea hoților de buzunare, boschetarilor și cerșetorilor;

• S-a verificat dacă studenții și-au făcut viza de flotant în căminele unde locuiesc, aplicându-se
amenzi contravenționale atât pentru neefectuarea acesteia cât și pentru tulburarea liniștii și ordinii
publice.

Activitatea de curățenie, întreținere a curățeniei în căminele studențești și de spălare a 

cazarmamentului

• Curățenia în interiorul căminului (grupuri sanitare, holuri, casa scării secundare, casa scării principale, balcoane);
• Curățenia în exteriorul căminului (spațiul verde dintre cămine, aleile dintre și la intrarea în cămine, platformele

de depozitare a gunoiului menajer).



Activitatea de întreținere curentă și reparații a căminelor studențești
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Reparațiile cu terți, efectuate în campusurile studențești și la cantina “Titu Maiorescu” în 
vacanța de vară, au avut valoarea de 247.925,66 lei.

Centralizare cheltuieli reparații efectuate cu terți

Complex studențesc Valoare contract fără TVA / lei

Complex “Târgușor Copou” 112433,13
Complex “Codrescu”

135492,53
Cantina “Titu Maiorescu”



Activitatea cantinei “Titu Maiorescu”
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• În cursul anului 2017, media celor care au servit masa la cantina “Titu Maiorescu” este de 
1200 persoane/zi.

• În cadrul cantinei au fost organizate mese festive cu ocazia susținerii doctoratelor numai 
pentru cadrele didactice ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar pentru 
persoanele din exterior au fost organizate mese festive doar cu ocazia unor colocvii, 
conferințe sau sărbătorirea zilelor Universității.

• Veniturile proprii ale cantinei “Titu Maiorescu” în anul 2017 au fost în cuantum de 
2.645.950,54 lei. Cantina a fost dotată cu cuptor patiserie, cuptor cu microunde, ladă 
frigorifică, mașină de tăiat legume, cărucioare de servire, mese inox, prosoape, etc. 

• În cadrul cantinei “Titu Maiorescu” este implementat Serviciul HACCP (Hazard Analisys
Critical Control Point – Analiza Riscului Punct Critic de Control), un sistem preventiv de 
control referitor la siguranța produselor alimentare care conferă avantaje precum: 
garantarea calității igienice a produselor, prelungirea duratei de valabilitate a acestora, 
creșterea încrederii consumatorilor, etc.
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• În anul 2017, bursa a fost oferită studentului Ovidiu-Neculai AVĂDANEI, student la 
Facultatea de Matematică.

Bursa de excelență „Sfântul Dumitru”

Premii decernate în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar

• 41 de premii au fost oferite pentru rezultate deosebite, studenților nominalizați de către 
facultățile UAIC, cu ajutorul sponsorilor. (35 premii în 2016)

Alte premii

• 9 asociații studențești care au avut inițiative și proiecte în sprijinul promovării UAIC, a dezvoltării 
profesionale și personale a studenților UAIC și a implicării a unui număr cât mai mare de 
studenți, elevi și absolvenți inițiate în cadrul UAIC (5 asociații premiate în 2016)
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Selecție activități în care s-a implicat Fundația Alumni UAIC: 

• Promovarea și crearea culturii alumni la nivelul Universității prin implicarea studenților și 
absolvenților în diverse activități de voluntariat și a comunității alumni UAIC ca mentori ai 
acestora;

• Sprijin în organizarea de Reuniuni Aniversare și Cursuri festive;

• Parteneriate cu facultățile UAIC în organizarea de conferințe, simpozioane și evenimente;

• Parteneriate cu instituții de stat locale sau companii private în vederea susținerii financiare 
a unor proiecte cum sunt Ziua Absolventului sau Bun venit la UAIC.
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• Promovarea imaginii UAIC prin obiecte promoționale

• Administrarea Librăriei Orest Tafrali

• Organizarea și administrarea Cursurilor de Limbi Străine
• În cursul anului 2017 au urmat cursurile Centrului 202 persoane

• Administrarea Agenției de turism turoperatoare Conventus
• Cifra de afaceri în anul 2017 a fost de 247.391 RON, comparativ cu cea din 2016, care a fost 

198.365 RON. 



Puncte tari

172

• evoluția procesului de integrare a serviciilor pentru studenți (în strânsă colaborare cu alte 
departamente ale UAIC: MEDIA, Relații Internaționale și DSSS)

• dezvoltarea complexității activităților destinate studenților prin implicarea membrilor 
DSSA în proiecte naționale și internaționale dezvoltate în cadrul rețelelor din care face 
parte UAIC (e.g. UNIVERSITARIA, COIMBRA)

• extinderea echipei DSSA și a activităților (comparativ cu anii 2014-2015)

• colaborarea cu echipa DMPFS care a fost integrat în strcutura prorectoratului de resort

• alocarea unui spațiu pentru training-uri în Complexul Studențesc “Titu Maiorescu”, ceea 
ce facilitează accesul studenților activitățile de grup oferite de DSSA

• creșterea nivelului de profesionalizare a personalului din DSSA prin focalizarea pe 
activități specifice pregătirii profesionale și nevoilor de dezvoltare instituțională (e.g.: 
consiliere psihologică și educațională, cercetare, orientare în carieră, comunicare, 
formare de formatori etc.)

• dezvoltarea permanentă a echipei de voluntari prin atragerea studenților UAIC (licență, 
master și doctorat) specializați pe diverse domenii relevante activităților DSSA 
(Psihologie, Științe ale Educației, Administrație Publică, Economie, Geografie, Litere)



Puncte tari
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• dezvoltarea în acord cu misiunea și viziunea UAIC a programului de comunicare și 
colaborare multidimensională cu mediul economic (firme, instituții și organizații din Iași și 
din zona de dezvoltare N-E a României)

• implicare directă în grupul de lucru pe tema ”Employability and Career Guidance” al 
Rețelei Universitare COIMBRA

• creșterea nivelului de comunicare și colaborare dintre DSSA și organizațiile studențești 
din UAIC prin implicarea activă a acestora în activitățile și inițiativele DSSA (e.g. Caravana 
UAIC, Marșul Absolvenților)

• continuarea unor proiecte de succes precum ”La ceai cu un profesionist” și asigurarea 
continuității training-urilor și atelierelor de lucru pentru studenți și elevi;

• adaptarea și sistematizarea bazei de date cu absolvenți UAIC, precum și continuarea 
procesului de centralizare a datelor referitoare la inserția absolvenților pe piața muncii 
prin integrarea unor activități ale UAIC în comunitate



Puncte tari

174

• acces la o serie de instrumente psihologice de consiliere generică a studenților din UAIC 
(prin valorificarea instrumentelor utilizate în cadrul Proiectului POSDRU ”Studenții de azi, 
profesioniștii de mâine”)

• utilizarea cursurilor online pentru orientarea în carieră (rezultat al proiectului Erasmus+ 
KA2 „Individual Career Development” – ICARD)

• implicarea în dezvoltarea unor studii internaționale și naționale privind monitorizarea 
situației absolvenților (Barometrul Absolvenților, QS Ranking, Info-HE etc.)

• transpunerea chestionarului pentru absolvenți în format electronic, ceea ce permite 
exportarea automată a datelor necesare prelucrării statistice

• adoptarea la nivelul UAIC a contractului de voluntariat propus de DSSA, pentru 
recunoașterea activității studenților voluntari din cadrul departamentelor UAIC

• adoptarea la nivelul UAIC a acordului cadru de colaborare cu organizațiile angajatoare 
ale absolvenților noștri.



Puncte slabe
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• personal insuficient comparativ cu numărul de studenți, numărul cererilor acestora și cu 
volumul de activități (consiliere, evenimente de carieră, training-uri, studii statistice 
extinse (1/3854 la UAIC)

• limitarea accesului la instrumente psihologice validate științific pe populație românească 
pentru testarea psihologică a studenților și elevilor de liceu

• nivelul scăzut de răspuns la sondajele inițiate de departamentele specializate ale DSSA și 
care se adresează studenților



Oportunități
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• oportunitățile de dezvoltare a proiectelor internaționale Erasmus+ și Tempus, inițiate în 
Rețeaua COIMBRA

• oportunități de finanțare națională pentru facilitarea practicii și consilierii studenților

• disponibilitatea ridicată a companiilor de a comunica și colabora cu Universitatea

• promulgarea ”Legii Voluntariatului” prin care activitatea de voluntariat este recunoscută 
drept experiență profesională, ceea ce a influențat creșterea interesului studenților 
pentru implicarea în activități de voluntariat

• posibilități de profesionalizare continuă a personalului DSSA prin valorificarea 
oportunităților de tip Staff training dezvoltate în cadrul Programului Erasmus+

• valorificarea oportunităților de colaborare cu departamente similare dezvoltate în cadrul 
universităților membre ale consorțiului UNIVERSITARIA și ale Rețelei COIMBRA

• Ordinul de Ministru 650/19.11.2014 privind adoptarea Metodologiei – cadru privind 
funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră care plasează serviciile pentru 
studenți într-o zonă de prioritate



Planuri de dezvoltare
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• inițierea demersurilor de introducere a obligativității utilizării în cadrul comunicării dintre 
studenți-profesori, studenți-departamente UAIC, a adreselor de email create pe 
domeniul uaic.ro (în acest fel este facilitată și comunicarea dintre DSSA și studenți)

• documentare continuă asupra bunelor practici naționale și internaționale în domeniul 
serviciilor integrate pentru studenți

• accesarea programelor de dezvoltare profesională a membrilor DSSA prin dobândirea 
de certificări internaționale în domeniul consilierii (e.g. staff training, GCDF – Global Career
Development Facilitator)

• accesarea de fonduri pentru dezvoltarea programelor de consiliere și dezvoltare 
personală și profesională a studenților din UAIC
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Comunicare cu presa
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• Promovarea subiectelor de interes 

• Propunerea de subiecte de reportaj, interviu

• Documentare 

• Intermedierea de interviuri cu membri ai conducerii Universității și alți membri ai comunității academice 

• Consilierea persoanelor intervievate UAIC pre și post interviu

• Redactarea de declarații și poziții oficiale

• Intervenții în situații de criză

• Răspuns la întrebări ale presei
• Media solicitărilor din partea presei a fost de 4 pe săptămână

• 5 conferințe de presă, dintre care cele mai importante două au vizat inaugurarea căminului Bunavestire și
lansarea Vinului lui Cuza

• 5 sesiuni de briefing în timpul admiterii

• Au fost redactate și trimise 73 de comunicate de presă și declarații de presă

• Oferirea de informații publice, conform Legii 544/2001
• Informații furnizate la cerere: 13 (8 din partea presei și 5 din partea persoanelor fizice și a reprezentanților

diverselor instituții și organizații de la nivel local și național)



Comunicare on-line
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• Site-ul www.uaic.ro
• Au fost promovate, prin postarea informațiilor pe site-ul uaic.ro, următoarele:
• 124 de articole publicate la rubrica ,,Evenimente” (118 în 2016)
• 126 de articole publicate la rubrica ,,Noutăți” (126 în 2016)
• 22 de Call for Papers în secțiune „Cercetare”

• În 2017, site-ul oficial www.uaic.ro a înregistrat cu 20% mai multe vizite față de perioada similară monitorizată din anul
precedent. De asemenea, numărul de utilizatori a crescut cu 21,45 % față de anul 2016.

• Site-ul www.admitere.uaic.ro
• Revitalizarea secțiunii de Noutăți a site-ului de admitere, care a atras 1954 de abonați
• a înregistrat o creștere de 21% a numărului de vizitatori față de aceeași perioadă monitorizată în anul precedent

• Site-ul www.360.uaic.ro
• Au fost publicate peste 230 de articole
• Site-ul www.360.uaic.ro a contabilizat în anul 2017 un număr de 131.522 de vizite, de la 88.079 utilizatori

• Comunicarea prin intermediul rețelelor social-media
• Pagina oficială de Facebook a UAIC a avut în 2017 o creștere de la 69.566 la 77.379 de abonați (cu peste 7800 de abonați) – au 

fost publicate peste 700 mesaje
• Pe Instagram, UAIC rămâne și în 2017 universitatea românească cu cei mai mulți abonați pe această platformă de socializare

http://www.uaic.ro/
http://www.admitere.uaic.ro/
http://www.360.uaic.ro/
http://www.360.uaic.ro/


Alte activități de promovare a UAIC
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• O nouă versiune pentru Broșura de prezentare
a Universității (în limba română și în limba
engleză)

• Pliantul de prezentare generală a UAIC 

• Broșură de prezentare a Școlilor Doctorale, 32 
pagini: machetare interior integral, coperta

• Broșură Where Dreams Become Bright 
Careers, 44 pagini: machetare interior integral, 
coperta.

• Materiale grafice pentru
facultăți/departamente (aproximativ 35)

• Dezvoltarea portofoliului de produse
personalizate - 25 de tipuri noi de produse

• Lansare Vinul lui CUZA

• Vizite ocazionale - 15 grupuri de vizitatori, 
totalizând peste 800 de personae

• Colaborare la realizarea unui newsletter al 
Consorțiului Universitaria – 36 articole în 12 
ediții

• Newsletterul intern al universității

• Comunicarea științei

• Broșura cu informațiile privind admiterea 2017, realizată în 
două ediții

• Grafică pentru materiale de promovare a admiterii 2017 
pentru fiecare facultate

• Campanie de promovare a admiterii pe Facebook (a generat 
30.000 vizite)

• Organizarea punctului de informare la admitere

• 10 contracte de parteneriate

• Transmiterea felicitărilor instituționale (aniversarea fiecărui 
angajat. Sărbători – în total peste 5500 anual)

• Realizarea de fotografii - peste 3700 de fotografii la 
evenimente ale Universității și 850 fotografii publicitare (cu 
studenți, laboratoare) folosite pentru diverse materialele de 
promovare.



Promovarea prin evenimente
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Zilele Portilor Deschise (23-26 martie 2017)

7000 elevi participanți, elevi din clasele IX-XII 
• Înscrieri online
• Parteneriate cu Inspectoratele Școlare
• Scrisori personalizate adresate directorilor de licee
• Cursuri Deschise, Turul Universității, Activități interactive în facultăți (peste 200 activități), workshop-

uri de orientare, vizite la Muzeul Universității

Bun Venit la UAIC (1-3 octombrie 2017)
• Atragere de fonduri din sponsorizări (121.241 lei - cu aproximativ 50% mai mare decât în anul 2016)
• Parteneriate cu instituții culturale, asociații studențești, companii
• Materiale printate de informare – pliante, hărți ale campusului, mape, Ghidul Studentului
• 7 parteneriate media
• Program de mentorat în toate cele 15 facultăți: 232 mentori (studenți din ani mai mari) și 2079 boboci 

(studenți din anul I)
• Concert



Promovarea prin evenimente
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• Evenimente academice
• Deschiderea anului universitar 2017-2018
• Zilele Universității - 157 de ani
• Ceremonii de acordare a unor titluri onorifice

• Evenimente instituționale
• Vizite ale unor ambasadori /consuli / înalți  oficali la UAIC : Franța, Japonia, Germania, Elveția, S.U.A., Austria, Coreea de 

Sud), Polonia, Italia, Rectorul Magnific al Universității Papale, Rectorul Universității Terrengganu Malaysia
• Prima întâlnire din seria de dezbateri „România Centenară”
• Conferința „Finanțarea economiei – de la bani la sisteme financiare”, susținută de domnul Președinte Executiv al B.C.R. 

România, ec. Sergiu Manea
• Conferința „Importanța dezvoltării urbane în promovarea unei creșteri economice incluzive și sustenabile”, susținută de 

domnul Marcel IONESCU – HEROIU, Expert Senior Dezvoltare Urbană în cadrul Băncii Mondiale din București
• Global Money Week, eveniment  organizat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară
• Săptămâna Europeană la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
• SummerIS
• Dialog cu comisarul european Marianne Thyssen și vernisajul expoziției „60 de ani de UE”
• „Provocări de securitate în Sud-Estul Europei” - conferință internațională
• Prezentarea programului „Summer Work & Travel” (Ambasada SUA la București)
• Expoziție de fotografie NANOART - Facultatea de Fizică
• Atelierul de Crăciun pentru angajații Universității, Concertul de Craciun al UAIC 
• Vizita Ministrului pentru Afaceri, Comerț și Antreprenoriat– program Start Up Nation Summit , Autumn Edition 2017
• Asistență tehnică pentru evenimentele din sălile Rectoratului (160 evenimente)



Parteneriate încheiate

● cu companii în vederea asigurării unor locuri de practică pentru studenți, precum și
inițierea unor eventuale proiecte comune (AlmaViva, Firecredit, Modocor SA,  BRD -
proiect Mindcraft, SC GEMINI CAD SYSTEMS SRL) – 5 contracte;

● cu banci în vederea asigurării premiilor pentru studenți ( la festivitatea de deschidere a 
anului universitar 2017-2018 (Banca Comerciala Română, BRD, Raiffeisen Bank) – 3  
contracte; 

● cu instituții culturale: Muzeul Literaturii Române – Iași – pentru eveniment FILIT, ediția
2017

● Asociația Fabrica de Zbor (eveniment „Magia Baloanelor” și eveniment caritabil –
decembrie 2017) – 2 contracte.

Total: 10 contracte de parteneriate

184
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Evoluţia prevederilor bugetare pentru anul 2017

Nr.

crt.
DENUMIREA INDICATORILOR

2017

PREVEDERI INIȚIALE PREVEDERI DEFINITIVE

Sold initial la 01 ianuarie 2017 65,257,097 65,257,097     

I. TOTAL VENITURI (încasări) 271,805,757 287,316,037 

II. TOTAL CHELTUIELI (plăţi) 275,805,757 294,016,037 

Sold final la 31 decembrie 2017 61,257,097 58,557,097 

186

• Se observă creșterea bugetului de venituri și cheltuieli cu 5,7 % față de bugetul inițial, datorată în principal suplimentării
contractului instituțional încheiat cu ordonatorul principal de credite.

• Diferența prevederilor dintre venituri și cheltuieli se datorează aprobării de către ordonatorul principal de credite a cheltuirii
din sold a sumei de 6.700.000 lei.



Evoluţia veniturilor pe surse de finanţare

SURSA DE FINANȚARE
31.12.2016 31.12.2017 Evoluție 2017/2016 

(%)RON RON

Venituri proprii din taxe și activități 22,336,335.00 24,031,873.00 7.59

Sume primite de la MEN  drept finanțare de 

bază
123,343,868.00 128,714,968.00 4.35

Sponsorizări și donații 60,314.00 168,721.00 179.74

Venituri din activitatea de cercetare 19,099,570.00 16,588,567.00 -13.5

Total finanțare complementară 35,848,832.00 53,339,035.00 48.79

Total microproducție 3,431,974.00 3,851,198.00 12.22

Venituri proprii ale căminelor și cantinelor 11,766,554.00 12,711,064.00 8.03

Fonduri structurale postaderare 15,090,837.00 3,382,969.00 -77.58

Programe externe 13,860,433.00 12,315,984.00 -11.14

TOTAL ÎNCASĂRI 244,838,267.00 255,104,379.00 4.19
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Evoluţia plaţilor pe surse de finanţare

SURSA DE FINANTARE
31.12.2016 31.12.2017 Evoluție 2017/2016 

(%)RON RON

Venituri proprii din taxe și activități 29,211,824.00 21.183.495.00 -27.48

Sume primite de la MEN drept finanțare de bază 119,889,802.00 123.991.939.00 3.42

Sponsorizări și donații 60,314.00 168.721.00 179.74

Venituri din activitatea de cercetare 19,987,055.00 18.822.409.00 -5.83

Total finanțare complementară 30,002,637.00 51.182.175.00 70.59

Total microproducție 2,631,071.00 2.779.233.00 5.63

Venituri proprii ale căminelor și cantinelor 9,611,692.00 10.853.408.00 12.92

Fonduri structurale postaderare 3,818,146.00 3.396.137.00 -11.05

Programe externe 14,642,358.00 13.159.604.00 -10.13

TOTAL PLĂȚI 229,854,899.00 245.537.121.00 6.82
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(mii lei)

CATEGORIA  DE LUCRĂRI/ OBIECTIV 

Finanţare  BUGET VENITURI PROPRII FONDURI SPECIALE

ALOCAT Decontat ALOCAT Decontat ALOCAT Decontat 

1 2 3 4 5 8 9

TOTAL   GENERAL 5.350 3.366 12.158 6.860 2.000 72

OBIECTIVE  DE INVESTIŢII 

Total, din care:
1.750 1.083 1.300 681 - -

Obiective de  investiţii –în continuare 1.750 1.083 1.300 681 - -

Cămin studenţesc  800 locuri 1.750 1.083 1.300 681 - -

Obiective  de investiţii  - NOI  - - - - - -

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 

Total,  din care:
3.600 2.283 10.858 6.179 2.000 72

Dotări independente - - 6.665 5.308
2.000

72

Consolidări la imobile 250 - 327 70 - -

Reabilitări la imobile

Total,  din care:
3.350 2.283 3.643 801 - -

Reabilitări cămine, cantine - - 525 471 - -

Reabilitări  spaţii de 

învăţământ 
3.350 2.283 3.118 330 - -
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În data de 30 august 2017 s-a realizat recepția
la terminarea lucrărilor la Căminul ”Buna 
Vestire” - 120 locuri, cămin a cărei construcție
a fost demarată în anul 2012,  cu o valoare
totală de 7.448 mii lei . 

UAIC a întabulat cca 20 hectare din Grădina 
Botanică (decembrie 2017); cca 15 hectare 
aflate în procedură de întabulare (în prezent)

UAIC și-a exercitat dreptul de preemțiune în 
decembrie 2017, în vederea achiziției clădirii 
TELEKOM (corp R), în valoare de 2,165 
milioane euro
Stadiu actual: procedură achiziție servicii 
notariale
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Consolidare Corp O – contract 
nr.1144/01.09.2017, executare proiectare, 
valoare = 236.540 lei (venituri proprii)
Stadiu: elaborare cerere pentru finanțare din 
fonduri europene
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Casa Universitarilor: reabilitare refuncționalizare, 
modernizare
Contract nr.1198/15.09.2017 – lucrări proiectare
Valoare = 235.620 lei (venituri proprii)
Stadiu: elaborare cerere pentru finanțare din 
fonduri europene

Alte investiții:
1.Reabilitare împrejmuire stațiune Agigea
Contract nr.1467/12.10.2017, valoare = 394.980 
lei (venituri proprii)
2. Reabilitare acoperiș corp A , contract 
nr.156/29.03.2017, valoare = 3.781.428 lei (venituri 
proprii)
3. Grădina Botanică – construcție provizorie
Valoare contract 9935 lei (proiectare)
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Corp E – întabulat în iulie 2016
Contract nr. 1778 /29.11.2017 - Servicii de 
actualizare proiectare și pregătire cerere de 
finanțare valoare contract 91 500,00 lei
(venituri proprii)

Proiect depus online pe date de 26 03.2018 
pentru finanțare la ADR NE
Titlu: Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și 
echiparea clădirii corpului E a UAIC
Buget solicitat: 17.478.081 lei
Stadiu : două solicitări de clarificare
Cerere admisă la evaluare
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Proiect Valoare 

estimată

(lei)

Lucrări efectuate din 

venituri proprii

Stadiu la CNI

Construire cămin studențesc situat în

Iași, str. Titu Maiorescu, nr. 15

36.200.000 Execuție PUZ, contract 

761/2016

(38,7 mii lei, venituri proprii 

UAIC)

Studiu de fezabilitate (în curs 

de contractare)

Reabilitarea, modernizarea, 

mansardarea căminelor C6, C7, C8,

complex studențesc Titu Maiorescu

36.500.000 Execuție PUZ, contract 

956/2017

(34 mii lei, venituri proprii 

UAIC)

Studiu de fezabilitate (în curs 

de contractare)

Consolidare și extindere Sala de Sport 6.800.000 Execuție PUZ, contract 

292/2016

(39,9 mii lei, venituri proprii 

UAIC)

Studiu de fezabilitate (în curs 

de contractare)

Consolidare Observator Astronomic 4.996.909 Execuție Contractare execuție 

(semnare contract estimare 

aprilie-mai 2018)



Modernizări spații învățământ cu ajutorul 
sponsorilor

Amfiteatrul BCR, corp C, FEAA, inaugurat pe data 
de 10 noiembrie 2017
Lucrările de renovare au demarat la începutul lunii 2017
și au presupus refacerea tencuielii, a instalației electrice 
și cea de încălzire, înlocuirea pardoselii și a mobilierului. 
Amfiteatrul are o suprafață de 192 de mp și o capacitate 
de 200 de locuri
Spijinul oferit de BCR a fost de 112503.82 lei (25000 
euro)
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● În ultimii doi ani au fost renovate și 
modernizate, cu sprijinul companiilor 
de IT, 8  laboratoare de care 
beneficiază studenții și profesorii din 
cadrul Facultății de Informatică, 
respectiv FEAA : Gemini CAD 
Systems, Amazon, Bitdefender, 
AquaSoft, Centric, Levi 9 și 
Continental, Conduent
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An universitar 2016-2017
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În Ranking-ul general, Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza” din Iași este clasificată în zona 801+ în lume,
poziția 61 în QS World University Rankings EECA 2017 și
poziția 3 în țară.
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Rezultate pe indicatori obținute pentru anul 2017



Proiectul U-Multirank presupune colectarea de date necesare pentru clasamentul global multi-
dimensional, în care sunt evaluate peste 1300 de universități din întreaga lume. Unul din principalele
obiective este acela de a oferi noi perspective și informații pentru studenți în contextul alegerii instituției.

Două clasamente denumite de U-Multirank „ready-made”: 

200

Clasament – Cercetare și Link-uri de cercetare - 1269 instituții
din cele 1282

• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  (Poziția
800-900)

Toate cele 12 universități din România se află în a doua 
parte a clasamentului

Clasament – Transfer de cunoștințe- 426 instituții din cele 1282

• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Poziția 36)

UAIC se află pe locul 36 din cele 426 și pe locul 1 în România



Rezultate evaluarea instituțională

Puncte tari:  ( Very Good-A & Good-B) :

• Absolvire la timp a studenților ( B)

• Activități culturale (A)

• Publicații interdisciplinare (B)

• Număr cadre didactice internaționale (B)

• Număr de intership-uri efectuat de studenții UAIC ( B)

• Publicații joint în regiune ( A)
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Rezultate evaluarea instituțională

Puncte slabe ( D- week, E-very week):

• Transferul de cunoștințe – slab 
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Times Higher Education World University Rankings

THE World University Rankings este un clasament mondial al universităților de cercetare
avansată. Ranking-ul are la bază 13 indicatori grupați în cinci domenii:

• Predare-învățare (mediul de învățare) reprezentând 30% din scorul final;

• Cercetare (rezultate, venituri și recunoaștere) reprezentând 30% din scorul final;

• Citări (impactul cercetării) reprezentând 30% din scorul final;

• Internaționalizare (cadre didactice, studenți și cercetare) reprezentând 7,5 % din scorul
final;

• Industry income - venitul din transferul de cunoaștere reprezentând 2,5 % din scorul final.
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UAIC participă începând cu anul 2016 la Times Higher Education World University Rankings

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost clasificată în segmentul +801 în Ranking-ul general, a ocupat
locul 2 în România, după UBB (5 universități participante – Universitatea București, UMF Iași și Universitatea
de Vest din Timișoara ) și locul 200 în Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017.



Indicatori
2016 2017

Scor Poziția în ranking Scor Poziția în ranking

Proces de predare 20,1 695 22 701

Cercetare 11,7 737 9,3 936

Citări 11,2 892 17,2 904

Vizibilitate internațională 48,7 416 36,7 701

Venituri din industrie 32,2 916 31,8 658
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Times Higher Education World University Rankings
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Mulțumim!


