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Raport de implementare 
Proiect CNFIS-FDI-2021-0189 

 
Titlu proiect: UNITBV Research Training HUB 

Domeniu 6. 5ustinerea cercetării de excelenta din universități 
 

Proiectul “UNITBV Research Training HUB”, co-finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 
(competiția FDI 2021), a fost implementat în perioada mai-decembrie 2021 și a avut ca scop susținerea 
și stimularea cercetării de excelență din cadrul Universității Transilvania din Brașov, prin dezvoltarea 
“UNITBV Research Training HUB”, structură dedicată implementării programelor intensive de instruire 
în domeniul cercetării.  

 
Obiectivele proiectului au vizat: 
O1. Stimularea cercetării de excelență din cadrul UNITBV prin dezvoltarea “UNITBV Research Training 
HUB”, structură dedicată programelor intensive de instruire privind obținerea rezultatelor competitive 
de cercetare. 
O2. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice UNITBV pentru obținerea rezultatelor de cercetare 
competitive prin stagii intensive de instruire și aplicații organizate în cadrul UNITBV Research Training 
HUB. 
O3. Dezvoltarea infrastructurii instituționale pentru stimularea cercetării de excelență prin amenajarea 
spațiului dedicat activităților de instruire din cadrul UNITBV Research Training HUB. 
O4. Dezvoltarea infrastructurii instituționale pentru stimularea cercetării de excelență prin amenajarea 
spațiului destinat Biroului de Management al Proiectelor și a spațiului de co-working din cadrul UNITBV 
Research Training HUB. 
O5. Dezvoltarea infrastructurii instituționale pentru stimularea cercetării de excelență prin dotarea cu 
mobilier și echipamente a UNITBV Research Training HUB (zonă de instruire și co-working) și a Biroului 
de Management al Proiectelor.. 

 
Activități implementate și rezultate obținute 
 A1. Înființarea și definirea rolului “UNITBV Research Training HUB”– realizat integral. 
UNITBV Research Training HUB a fost înființat în cadrul Prorectoratului cu activitatea de cercetare și 
informatizare, ca structură funcțională a Consiliului pentru Cercetarea Științifică, prin Hotărârea 
Consiliului de Administrație nr. 26 din 19.05.2021 (https://www.unitbv.ro/documente/despre-
unitbv/regulamente-hotarari/hotarari-consiliu-administratie/2020-2024/HCA_26_19.05.2021.pdf). 
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A2. Organizarea stagiilor intensive de instruire pentru dezvoltarea competențelor necesare obținerii 
rezultatelor competitive de cercetare – realizat integral. 
În acord cu nevoile de instruire identificate prin analiza internă preliminară au fost organizate  4 sesiuni 
training, două cu prezența fizică și doua online, astfel: 
1) training “Managementul proiectelor de cercetare. Surse de finanțare în domeniul științelor inginerești” 
în data de 23 iunie 2021, Centrul Internațional de Conferințe al Universității Transilvania din Brasov (Aula 
S. T. Chiriacescu, str. Iuliu Maniu, 41A), sala UI7, interval orar 16:00-18:30, cu 30 de participanți din cadrul 
facultăților cu profil tehnic, trainer prof. univ. dr. Carmen Buzea, Universitatea Transilvania din Brașov; 
2) training “Managementul proiectelor de cercetare. Surse de finanțare în domeniul științelor sociale, 
umaniste, arte, matematică, medicină” în data de 24 iunie 2021, Centrul Internațional de Conferințe al 
Universității Transilvania din Brasov (Aula S. T. Chiriacescu, str. Iuliu Maniu, 41A), sala UI7, interval orar 
16:00-18:30, cu 30 de participanți din facultățile cu profil ne-tehnic, trainer: prof. univ. dr. Carmen Buzea, 
Universitatea Transilvania din Brașov; 
3) training “Elaborarea articolelor științifice și indicatori scientometrici în domeniul științelor sociale, 
umaniste, arte, matematică și medicină” în data de 29 octombrie 2021, platforma online Big Blue 
Button, interval orar 16:00-19:00, cu 47 de participanți din facultățile cu profil ne-tehnic, trainer: prof. 
dr. psih. Dragos Iliescu, Universitatea din București; 
4) training “Elaborarea articolelor științifice și indicatori scientometrici în domeniul științelor inginerești. 
Strategii pentru publicarea rapidă și maximizarea impactului cercetării”, în data de 5 noiembrie 2021, 
platforma online Big Blue Button, interval orar 11:00-13:30, cu 48 de participanți din facultățile cu profil 
tehnic, trainer: prof. dr. ing. Eugen Rusu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați. 
A3. Amenajarea spațiului dedicat activității de instruire din cadrul UNITBV Research Training HUB – 
realizat integral. 
Pentru amenajarea UNITBV Research Training HUB în clădirea Rectorat (demisolul unei clădiri istorice, 
locație ușor accesibilă în centrul vechi al orașului) au fost realizate lucrări complexe de reparații, inclusiv 
reparații pentru canalizare și apă. 
A4. Amenajarea spațiului de co-working din cadrul UNITBV Research Training HUB și a spațiului destinat 
Biroului de Management al Proiectelor – realizat integral. 
Pentru amenajarea spațiul pentru co-working din cadrul UNITBV Research Training HUB (clădirea 
Rectorat, demisol) au fost realizate lucrări complexe de reparații, inclusiv reparații pentru canalizare și 
apă. De asemenea, spațiul pentru activitatea Biroului de Management al Proiectelor (clădirea Rectorat, 
etaj 1) a fost amenajat corespunzător desfășurării activității celor 4 membri (3 administratori financiari 
si 1 coordonator cadru didactic). 
A5. Dotarea cu mobilier și echipamente a UNITBV Research Training HUB (zonă de instruire și co-
working) și a Biroului de Management al Proiectelor 
UNITBV Research Training HUB (spațiu instruire și co-working) și Biroul de Management al Proiectelor 
au fost dotate cu mobilier (mese, scaune, rafturi, birouri, corp bibliotecă) și echipamente (servere, 
imprimante multifuncționale, laptopuri, videoproiectoare, flipchart magnetic etc.). 
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Raport execuție bugetară 
 

NR. 
CRT. 

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

I. Cheltuieli de personal 16800 0 
I.1. din care, cheltuieli de management 0 0 
II. Cheltuieli materiale 313.639 1.388.651,11 
III. Alte cheltuieli eligibile (regia UNITBV) 49.561 0 

IV. 
Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale 
universității 0 0 

 TOTAL 380.000 1.388.651,11 
 TOTAL GENERAL PROIECT 1.768.651,11 
 
Director proiect  
Prof. dr. Carmen BUZEA   
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