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PLANUL PRIVIND ASIGURAREA EGALITATII DE GEN , 
iN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV , 

Universitatea Transilvania din Bra~ov (UNITBV) este angajata In promovarea, sus~inerea ~i 

monitorizarea egalita~ii de gen In cercetarea ~tii n~ifica ~i In v ia~a academica, In acord cu valorile ~i principiile 

nationale ~i europene. Asigurarea egalita~ii de gen este o prioritat e transversala specifica tuturor 

obiectivelor strategice ale un iversita~ii ~i guverneaza via~a academica, fara compromisuri In ceea ce 

prive~te calitatea, competen~a ori performan~a. Membrii comunitati i academice ~i structurile de conducere 

participa Ia aplicarea ~i promovarea principiilor egalita~ii de gen In toate aspectele vie~ii academice. 

Tn perioada 2016-2020 media distribu~ie i In fu nc~ie de gen a studen~ilo r UN ITBV a fast constanta, 

In anul 2016 femeile reprezentand 51,58% din totalul studen~il or, iar In anul 2020 reprezentand 52,24%, 

cu o medie pentru cei cinci ani de 52,04% feme i. D iferen~e semnificative sunt lnregist rate In d istribu~ia In 

func~ie de gen a studentilor pe domenii ~i programe de stud ii, cu un numar mai scazut de femei In 

domeniile inginere~ti, comparativ cu domeniile sociale ~i umaniste. Tn ceea ce prive~te distributia In functie 

de gena personalului didactic (titular ~i colaborator), s-a lnregistrat o cre~tere a numarului femeilor, de Ia 

49,82% In anul 2016, Ia 55,29% In anul 2020, cu variat ii In functie de domeniul faculta~ilor. Tn ceea ce 

prive~te reprezentarea femeilor In structuri le de conducere, patru din cei cinci prorectori ai universitatii 

sunt femei ~i cinci din cei 18 decani sunt femei. 

Planul privind asigurarea egalitatii de gen In Universitat ea Transilvania din Bra~ov stabile~te 

obiectivele ~i direqii de actiune pentru perioada 2021-2024, fi ind un document strategic flexibil , ce va fi 

actualizat periodic. Pentru implementarea planulu i se vor aloca resursele institutionale adecvate, se va 

asigura evaluarea periodica a progresului ~iva fi stimulata valorificarea expertizei interne. 

Planul privind asigurarea egali tatii de gen In Universitatea Transilvania din Bra?OV este un 

document public, ce poate fi accesat pe website-ul universita~i i, avizat de Consiliul de Administra~ie ~i 

aprobat de Senatul universitar. Resursele necesare implementarii planului vor fi alocate In raport cu 

necesita~ile ~i se va stimula utilizarea expertizei interne pentru o schimbare organizationala sustenabila. 

Periodic vor f i colectate date cu privire Ia distribu~ia de gen, utilizandu-se indicatori relevan~ i , iar rapoartele 

elaborate vor fi publice. Prin stagii de training ?i evenimente dedicate se va urmari dezvoltarea ~i 

consolidarea unei culturi organiza~ionale ce promoveaza egalitatea de gen. 
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Obiectivele strategice privind asigurarea egalitatii de gen In Universitatea Transilvania din Bra~ov 

vizeaza: 

1. Promovarea, sustinerea ~i monitorizarea actiunilor ce asigura egalitatea de gen In cadrul universitatii. 

2. Cre~terea gradului de con~tientizare a aspectelor privind asigurarea egalitatii de gen ~i promovarea 

unei culturi ce integreaza perspectiva de gen In viata academica. 

3. Tmbunatatirea reprezentarii ~i participarii femeilor In procesele decizionale, monitorizarea indicatorilor 

relevanti cu privire Ia egalitatea de gen In cadrul universitatii ~i asigurarea tratamentului egalln toate 

aspectele vietii academice. 

Principalele masuri ~i direqii de aqiune pentru perioada 2021-2024 includ: 

1. Constituirea Grupului de Lucru pentru Egalitatea de Gen, ca structura coordonata de Consiliul 

pentru Cercet area ~tiintifica, cu rolul de a oferi expert iza privind implementarea Planulu i privind 

asigurarea egalit ati i de gen, actualizarea planului ~i aplicarea perspectivei privind egalitatea de gen 

In procesele UNITBV. 

Raspund· Consiliul pentru Cercetarea ~tiin,tificJ, Prorectorul cu cercetarea ?ttin,tlfica ?i 

informatizarea 

Termen: februarie 2022 

2. lntroducerea ori consolidarea perspectivei privind asigurarea egal itatii de gen In planurile 

operationale ale facu ltatilor, planurile lnstitutului de Cercetare Dezvoltare al Universitatii, 

regulamentele ~i metodologiile UNITBV, In acord cu strategia ~i politica institutionala privind 

asigurarea ~i dezvoltarea resursei umane In cercetare ~i educatie. 

Raspund- Directorul lnstttutului de Cercetare-Dezvoltare, ~eful Serviciului Resurse Umane, 

Constliul de Administra,tie 

Termen: permanent 

3. lntegrarea perspectivei de gen In continutul proiectelor, granturi lor ~i contractelor de cercetare, 

dezvoltare, inovare (COl), inclusivln ceea ce prive~te promovarea echilibrului de gen In componenta 

echipelor de proiect. 

Raspund- Directork de proiectelgranturilcontractel Coordonatorul Biroului de Management a/ 

Proiectelor 

Termen: permanent 

4. lncluderea perspectivei privind asigurarea egalitatii de gen In documentat ia Comisiei de et ica In 

cercetarea ~tiintifica socio- umana referitoare Ia avizarea proiectelor de cercetare/aplicatiilor 

pentru granturi le/ proiectele de cercetare. 

Raspunde: Presedintele Comisiei de etica fn cercetarea sttintifica socio-umana 
I I I 

Termen: februarie 2022 

5. Elaborarea unui set de indicatori relevanti privind distribut ia de gen In universitat e, colect area 

anuala a datelor ~ i elaborarea de rapoarte publice period ice. 
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Raspund ~efu/ Serviciului Resurse Umane, Seuetarul ?ef a/ universita,tii, Grupul de lucru pentru 

ega/ita tea de gen, 

Termen: permanent 

6. Anal iza periodica a nevoi lor de training cu privire Ia asigurarea egalit atii de gen In randul 

personalului universit ati i ~i al studentilor. 

Raspund Decanii faculttff,tt!or, ~eful Serviciului Resurse Umane 

Termen: permanent 

7. Organizarea sesiunilor de t raining ~i a evenimentelor dedicate con~tientizarii formelor de 

manifestare a discriminarii de gen In viata academica, asigurarea echilibrului viata personala -

viata profesionala, dezvoltarea carierei, participarea femeilor In echipele de management etc. cu 

participarea studentilor ~i a personalu lui universitati i. 

Raspund Grupul de lucru pentru egalitatea de gen, Decanii facultafilor, Consiliul de Administrafie 

Termen: permanent 

8. lncluderea aspectelor legat e de egalitatea de gen In stagi ile de training/evenimentele de formare 

dedicat e personalu lui de cercetare. 

Raspund Coordonatorul Biroului de Management a/ Proiectelor, Directorul !COT, Directorul ;coli/ 

Doctorale lnterdisciplinare, 

Termen: permanent 

9. Promovarea ~i sustinerea diseminarii In randul comunitatii academice a rezultatelor proiectelor de 

cercetare ~i educatie ce investigheaza problematica egalitatii de gen. 

Raspund Coordonatorul Biroul de Management a/ Proiectelor, Grupul de lucru pentru egalitatea 

degen 

Termen: permanent 

10. lntroducerea cursurilor/modulelor/temelor dedicate promovari i egalitatii de gen In planurile de 

lnvatamant ale programelor de studii de Ia toate ciclurile de lnvatamant (licenta, masterat. 

doctorat) in acord cu obiective le formative ~i caracteristicile programelor de studii. 

Raspund· Grupufde /ucru pentru egalitatea de gen, Const!iul de Administra,tfe 

Termen: permanent 

11 . Organizarea de evenimente, sesiuni de informare ~ i dezbateri cu privire Ia politicile institutionale 

de lncurajare ~i sustinere a echilibrului lntre viata profesionala ~i viata personala: prevederi 

legislative privind conced iu l pentru cre~terea cop ilului, concediul paternal, managementul 

timpului, impactul maternitatii asupra carierei, hartuirea Ia locul de munca etc. 

Raspund· ?eful Serviciului Resurse Umane, Grupul&i de lucru pentru egalitatea de gen 

Termen: permanent 

12. lmplicarea studentilor In procesul de promovare a egalitatii de gen prin sustinerea proiectelor 

tematice, implicarea In realizarea campanii de info rmare, promovarea subiectelor legate de 
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egalitatea de gen In cadrul sesiunilar stiintifice studentesti, a scalilar de vara si a altar evenimente , , , , , , 

initiate de studenti si/sau dedicate studentilar. 
' ' ' , 

Raspund Dec ani/ facultJ,ti/or, Grupul de lucru pentru ega/ita tea de gen, Prorectorul cu studen,ttl ~I 

legatura cu mediul economic 

13. Analiza reprezentarii ~i participarii femeilar In pracesele decizianale din cadrul UNITBV, 

identificarea barierelar ~i elabararea de prapuneri pentru egalitatea de ~anse In taate pracesele 

academice. 

Raspund Grupul de /ucru pentru egalitatea de gen, Constliul de Administra,tie 

Termen: permanent 

14. Evaluarea proceselar privind gestiunea ~i dezvaltarea resursei umane: recrutare, selectie, 

evaluarea perfarmantei prafesianale etc. pentru taate categariile de angajati din perspectiva 

asigurarii egalitatii de gen ~i revizuirea pracedurilar pentru eliminarea erailar, unde este cazul. 

Raspund· ~eful Serviciului Resurse Umane, Prorectorul cu rela,ttile pub/ice, Constliul de 

Administra,tfe 

Termen: permanent 

Prezentul Plan a fast discutat ~i aprobat In ~edinta Senatului Universitatii Transilvania din Bra~av 

din data de 24.11.2021 . 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasav , , , 
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