
 

  
Raport de implementare 

Proiect CNFIS-FDI-2020-0388 
 

Titlu proiect:  Promovare eficientă și infrastructură adecvată – 
factori cheie pentru internaționalizarea Universității 
Transilvania din Brașov 

Domeniu 2. Internaționalizarea învățământului superior din România 
 
Proiectul intitulat „Promovare eficientă și infrastructură adecvată – 
factori cheie pentru internaționalizarea Universității Transilvania 
din Brașov”, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională - 
competiția FDI 2020, cu cofinanțare din partea Universității 
Transilvania din Brașov, a fost implementat în perioada aprilie-
decembrie 2020 și a avut ca scop asigurarea cadrului corespunzător 
pentru intensificarea procesului de internaționalizare în 
Universitatea Transilvania din Brașov.  

 
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. Continuarea procesului de îmbunătățire a serviciilor pentru 
studenții internaționali și pentru personalul universitar 
internațional prin organizarea de spații dedicate activităților de 
internaționalizare, amenajate și dotate corespunzător contextului 
actual de dezvoltare a universității. 

 
Activități implementate și rezultate obținute 
A1.1 Organizarea evenimentului "Workshop on International Credit 

Mobility - opportunities and challenges", în perioada 15-19 iunie 
2020, la Brașov. Evenimentul nu a putut fi organizat din cauza 
pandemiei de COVID-19. Fondurile alocate acestei activități s-au 
redistribuit pentru activitățile A2.1 și A2.2. Evenimentul a fost 
reprogramat pentru luna iunie 2021. 

A1.2  Participarea UNITBV, în cadrul Pavilionului național "Study 
in Romania" organizat sub egida Consiliului Național al Rectorilor, la 
următoarele evenimente din categoria congreselor profesionale: NAFSA, 
Annual Conference & Exhibition, 24-29 mai, 2020, St. Louis, SUA; EAIE, 
Annual Conference & Exhibition, 15-18 septembrie 2020, Barcelona. 
Evenimentul NAFSA nu a mai avut loc din cauza pandemiei de COVID-19; 
participarea la EAIE s-a realizat online. Fondurile neconsumate 
alocate acestei activități s-au redistribuit pentru activitățile A2.1 
și A2.2.  

A1.3 Participarea UNITBV la târgul educațional "Education 
Worlwide", organizat în perioada 17-28 aprilie 2020, în trei locații 
din India: New Delhi, Mumbai, Bangalore. Evenimentele nu au mai avut 
loc din cauza pandemiei de COVID-19. Fondurile alocate acestei 
activități s-au redistribuit pentru activitățile A2.1 și A2.2.  
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A2.1 Reabilitarea și amenajarea noilor spații dedicate 
activităților de internaționalizare. Activitatea a constat în 
executarea de lucrări de reparații și amenajare în vederea obținerii 
unor spații corespunzătoare pentru relocarea celor două structuri din 
componența Oficiului de Relații Internaționale ORI: Biroul Erasmus+ și 
Biroul de Cooperare Internațională. Activitatea s-a realizat integral, 
având ca rezultat spații reabilitate și amenajate dedicate 
activităților de internaționalizare, formate din săli care să 
acomodeze cele două structuri din componența Oficiului de Relații 
Internaționale, precum și zone destinate studenților internaționali și 
personalului academic internațional. 

A2.2 Dotarea noilor spații dedicate activităților de 
internaționalizare cu mobilier ergonomic și echipamente necesare, 
precum și decorarea acestuia cu materiale informative cuprinzând 
transpuneri grafice ale principalelor aspecte privind 
internaționalizarea la UniTBv. Activitatea s-a realizat integral, 
având ca rezultat spații dotate cu mobilier ergonomic și echipamente 
corespunzătoare desfășurării activităților de internaționalizare. 

A3.1 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. 

A3.2 Achiziții publice. Această activitate s-a realizat integral, 
având ca rezultat documentația pentru realizarea achizițiilor publice 
și, ulterior, realizarea propriu-zisă a respectivelor achiziții: 
lucrări de reparații și amenajare;  mobilier ergonomic și echipamente 
(obiecte de inventar și materiale consumabile) pentru dotarea 
spațiilor nou amenajate și asigurarea funcționării corespunzătoare a 
activităților de internaționalizare. 
 
Raport execuție bugetară 
 

NR. 
CRT. DENUMIRE CAPITOL BUGET Finanțare MEC 

(LEI) 
COFINANȚARE 

(LEI) 

I. Cheltuieli de personal 0,00 21.363,00 

I.1. din care, cheltuieli de 
management 0,00 10.777,00 

II. Cheltuieli materiale 347.826,00 215.445,62 

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 400.000,00 236.807,62 

 TOTAL GENERAL PROIECT 636.807,62 
 
Director proiect  
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