
 

  

Raport de implementare 

Proiect CNFIS-FDI-2019-0135 

 

Titlu proiect:  „Internaționalizarea în străinătate” și 

„internaționalizarea acasă” – componente conexe pentru 

dezvoltarea dimensiunii internaționale a Universității 

Transilvania din Brașov 

Domeniu 2. Internaționalizarea învățământului superior din România 

 

Proiectul intitulat „Internaționalizarea în străinătate” și 

„internaționalizarea acasă” – componente conexe pentru dezvoltarea 

dimensiunii internaționale a Universității Transilvania din Brașov, 

finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională - competiția FDI 

2019, cu cofinanțare din partea Universității Transilvania din Brașov, 

a fost implementat în perioada mai-decembrie 2019 și a avut ca scop 

Asigurarea cadrului de dezvoltare a dimensiunii internaționale a 

Universității Transilvania din Brașov considerând cele două 

componente: „internaționalizarea în străinătate” și 

„internaționalizarea acasă”.  

 

Obiectivele proiectului au vizat: 

O1. Adaptarea activităților instituționale la strategia de 

internaționalizare a Universității Transilvania din Brașov prin 

susținerea acțiunilor de promovare a universității la nivel 

internațional. 

O2. Stimularea participării personalului universitar la 

evenimente internaționale de educație, științifice sau în interesul 

învățământului, ca premisă a dezvoltării cooperării internaționale și 

creșterii calității educației. 

O3. Continuarea procesului de îmbunătățire a cadrului de 

desfășurare a activităților specifice „internaționalizării acasă”, 

dedicate extinderii accesului studenților și personalului universitar 

la tehnologia informației și comunicațiilor, respectiv creșterii 

calității evenimentelor științifice și în interesul învățământului 

organizate la Universitatea Transilvania din Brașov. 

 

Activități implementate și rezultate obținute 

A1.1 Organizarea evenimentului "The International Week in 

Transilvania University of Brașov. Credit mobility – crossing borders, 

joining cultures”, în perioada 13-17 mai 2019, la Brașov. Activitatea 

s-a realizat integral, evenimentul s-a organizat la Brașov, în 

perioada 13-17 mai 2019, cu o participare de 43 de parteneri 

internaționali ai UTBv din 22 de țări din Europa, Asia și Africa. 

A1.2  Organizarea Reuniunii anuale a Comitetului de management al 

programului de diplomă dublă din domeniul Științelor inginerești, cu 

participarea responsabililor de program din Franța (Arts et Metiers 

Paris Tech), Cehia (University of Technology, Brno), Ungaria 

(University of Technology and Economics, Budapesta), Polonia 

(University of Technology, Lodz) și România (Universitatea Tehnică din 

Cluj, Universitatea Politehnică București, Universitatea Politehnică 
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Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov). Activitatea s-a 

realizat integral și a avut ca rezultate: participarea 

reprezentanților UNITBV la Reuniunea Comitetului de Dubla Diploma - 

Paris, 3-5 octombrie 2019 (Double Degree Meeting -  Central and 

Eastern European partnerships, Arts et Metiers Institute of 

Technology); un set de propuneri de creștere a numărului de studenți 

ce urmează programul de dublă diplomă; o bază de date cu 

infrastructura de cercetare a partenerilor.  

Mențiune: printr-o decizie de ultim moment a consorțiului, evenimentul 

nu a fost organizat în Romania, la Brașov ci la Paris. Din acest 

motiv, fondurile neconsumate cu această activitate au fost 

redirecționate către finanțarea mobilităților personalului universitar 

pentru participarea la evenimente științifice sau în interesul 

învățământului. 

A1.3 Participarea Universității Transilvania din Brașov, în 

cadrul Pavilionului României, la Conferința și Expoziția Anuală NAFSA, 

Washington, 25-31 mai 2019. Activitatea s-a realizat integral și a 

avut ca rezultat participarea delegației UNITBV la NAFSA, Washington, 

25-31 mai 2019. 

A2.1 Organizarea participării personalului universitar (cadre 

didactice, cercetători, personal administrativ) la evenimente 

internaționale de educație, științifice sau în interesul 

învățământului. 

S-a continuat astfel direcția finanțată prin proiectele similare 

anterioare, în cadrul căreia personalul UNITBV a beneficiat de 

mobilități internaționale în organizații din străinătate, dobândind 

competențe de cercetare-dezvoltare-inovare îmbunătățite, sau au 

participat la evenimente internaționale, științifice și în interesul 

învățământului, în scopul diseminării rezultatelor cercetărilor 

științifice și promovării universității în mediul internațional. 

Activitatea s-a realizat integral și a avut ca rezultat 52 de membri 

ai personalului universitar (cadre didactice, cercetători și personal 

administrativ) din cele 18 facultăți și de la nivel instituțional, 

participanți la evenimente internaționale de educație, științifice sau 

în interesul învățământului; aceste participări contribuie la formarea 

profesională a personalului, la dezvoltarea cooperării internaționale 

și creșterea calității activităților de internaționalizare ale 

instituției 

A2.2 Derularea activităților de participare la evenimente 

internaționale. Monitorizarea s-a efectuat de către un membru al 

echipei de implementare a proiectului, prin corespondență directă cu 

beneficiarii. Monitorizarea financiară s-a realizat de către Serviciul 

financiar al universității. Această activitate s-a realizat integral, 

pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului în scopul 

asigurării derulării corespunzătoare a tuturor acțiunilor prevăzute. 

A2.3 Analiza impactului participării personalului universitar 

(cadre didactice, cercetători, personal administrativ) la evenimente 

internaționale de educație, științifice sau în interesul 

învățământului. Activitatea s-a realizat integral și a avut ca 

rezultat un raport cu privire la impactul acțiunilor întreprinse de 

beneficiarii mobilităților. 

A3.1 Dotarea a două dintre sălile multimedia ale Centrului 

internațional de conferințe al UTBv cu 30 de calculatoare (2 x 15) cu 

performanțe de nivel actual. Activitatea s-a realizat integral și a 

avut ca rezultate: cele 30 de calculatoare achiziționate și dotarea 

celor două săli multimedia ale Centrului internațional de conferințe 

al UNITBV; echipamentele (obiecte de inventar și material consumabile) 

necesare instalării rețelei de calculatoare la locație. 



 

A3.2 Punerea în funcțiune din punct de vedere software a 

calculatoarelor. Activitatea s-a realizat integral; cele 30 de 

calculatoare completează, astfel, dotarea cu resurse TIC 

corespunzătoare a sălilor multimedia și asigură extinderea accesului 

studenților și personalului universitar la tehnologia informației și 

comunicațiilor, respectiv creșterea calității evenimentelor 

științifice și în interesul învățământului organizate la Universitatea 

Transilvania din Brașov. 

A4.1 Managementul proiectului. Această activitate a vizat 

stabilirea și menținerea sistemului de planificare, monitorizare și 

evaluare a activităților proiectului, respectiv întocmirea raportului 

tehnic și financiar. S-a desfășurat pe toată perioada de implementare 

a proiectului, s-a realizat integral și s-a finalizat cu raportul 

tehnic și financiar. 

A4.2 Achiziții publice. Această activitate s-a realizat integral, 

având ca rezultat documentația pentru realizarea achizițiilor publice 

și, ulterior, realizarea propriu-zisă a respectivelor achiziții: 30 de 

calculatoare pentru dotarea corespunzătoare a două dintre sălile 

multimedia ale Centrului internațional de conferințe al UTBv; obiecte 

de inventar și materiale consumabile necesare asigurării 

funcționalității rețelei de calculatoare și a sălilor multimedia; 

servicii de transport intern, servicii de catering și de masă pentru 

evenimentele internaționale organizate; servicii pentru realizarea 

materialelor promoționale necesare implementării activităților A1.1-

A1.3. 

 

Raport execuție bugetară 

 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

Finanțare MEC 

(LEI) 

COFINANȚARE 

(LEI) 

I. Cheltuieli de personal 188.807,00 20.166,00 

II. Cheltuieli materiale 159.019,00 39.834,00 

III. 
Alte cheltuieli eligibile (regia 

UNITBV) 
52.174,00 0,00 

IV. 

Alte cheltuieli finanțate din 

veniturile proprii ale 

universității 

0,00 0,00 

 TOTAL 400.000,00 60.000,00 

 TOTAL GENERAL PROIECT 460.000,00 

 

Director proiect  

Prof. dr. ing. Simona LACHE   

 


