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Raport de implementare 
Proiect CNFIS-FDI-2020-0318 

 
Titlu proiect: Cercetarea interdisciplinara de excelență în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al 

UniTBv 
Domeniu 6. 5ustinerea cercetării de excelenta din universități 
 

Proiectul “Cercetarea interdisciplinara de excelență în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare 
al UniTBv”, co-finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (competiția FDI 2020), a fost 
implementat în perioada aprilie-decembrie 2020 și a avut ca scop susținerea și stimularea cercetării 
interdisciplinare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov 
(ICDT), prin crearea echipelor interdisciplinare și facilitarea accesului la literatură științifică recentă 
(volume format tipărit).  

 
Obiectivele proiectului au vizat: 
O1. Promovarea și afirmarea cercetării interdisciplinare ca element definitoriu al activității din 

cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al UniTBv. 
O2. Facilitarea formării și consolidării echipelor interdisciplinare prin participarea membrilor 

celor 30 de Centre de Cercetare la evenimente care sa faciliteze intrecunoașterea, colaborarea și "co-
crearea". 

O3. Sprijinirea accesului membrilor Centrelor de Cercetare, doctoranzilor și studenților la 
literatură științifică recentă în format tipărit, în arii tematice de specialitate și interdisciplinare. 

 
Activități implementate și rezultate obținute 

A1. Elaborarea programului întâlnirilor pentru stimularea formării echipelor interdisciplinare și avizarea 
programului de către Consiliul de Coordonare al ICDT – realizat integral. 

Consiliul de Coordonare al Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din 
Brașov - ICDT (din care fac parte coordonatorii celor 30 de Centre de Cercetare, directorul ICDT, 
prorectorul de resort) s-a reunit în ședință (organizată online, pe platforma universității) în data de 
10.04.2020. A fost discutat și avizat programul întâlnirilor dedicate stimulării interdisciplinarității 
cercetării din cadrul ICDT. Fiecare centru a planificat, în colaborare cu cel puțin alte două centre de 
cercetare, evenimente care să asigure intercunoașterea membrilor Centrelor de Cercetare, cel puțin sub 
aspectul expertizei științifice, a intereselor de cercetare și a potențialelor proiecte de cercetare 
interdisciplinare. 
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A2. Implementarea în cadrul ICDT a minimum 5 întâlniri (inclusiv online) pentru stimularea 
interdisciplinarității - realizat integral. 

În perioada iunie-noiembrie 2020 au fost organizate 29 de întâlniri ale Centrelor ICDT (dintre 
care 5 față în față la ICDT și 24 de întâlniri online), la care au participat 673 de cadre didactice și 
cercetători.  
A3. Dezvoltarea resurselor științifice ale celor 30 de Centre de Cercetare cu publicații (volume în format 
tipărit) în domeniile de expertiza și care promovează cercetarea interdisciplinară. Vor fi achiziționate 
volume în două exemplare, în limita bugetului de 364382 lei. - realizat integral. 

Au fost achiziționate 1011 volume de specialitate (529 de titluri) în acord cu ariile de expertiză și 
cercetarea interdisciplinară specifică celor 30 de Centre de Cercetare  din cadrul ICDT, cu un cost total 
de 364384 lei. Toate volumele au fost indexate în catalogul online al bibliotecii Universității Transilvania 
din Brașov, putând fi vizualizate și la rubrica dedicată (Achiziții de cărți, Proiect de dezvoltare 
instituțională CNFIS-FDI-2020-0318) 
A4. . Evaluarea activităților proiectului și stabilirea direcțiilor viitoare de acțiune. 

A fost elaborat raportul de evaluare a activităților proiectului, evidențiindu-se utilitatea, impactul 
și rata foarte ridicată de participare la evenimentele de inter-cunoaștere organizate de Centrele de 
Cercetare ICDT. Au fost identificate direcții viitoare de creștere a performanței cercetării interdisciplinare 
din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov (ICDT). 
 
Raport execuție bugetară 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE CAPITOL BUGET Finanțare MEC (LEI) COFINANȚARE (LEI) 

I. Cheltuieli de personal 3.500 0 
I.1. din care, cheltuieli de management 0 0 
II. Cheltuieli materiale 318.239 46.145 
III. Alte cheltuieli eligibile (regia UNITBV) 48.261 0 

IV. Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale 
universității 

0 0 

 TOTAL 370.000 46.145 
 TOTAL GENERAL PROIECT 416.145 

 
Director proiect  
Prof. dr. Carmen BUZEA   
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