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Preambul 

Anul 2020 a reprezentat un an de grea încercare pentru întreaga omenire și implicit pentru 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT), încercare generată 

de o situație inedită pentru lumea contemporană: emergența celei mai importante crize sanitare din 

ultimii 100 de ani – pandemia de COVID-19.  

Apariția pandemiei de COVID-19 a impus, la nivelul întregului mapamond, radicale schimbări 

în toate aspectele activităților profesionale și personale, menite în principal să diminueze efectele 

globale ale pandemiei. Dacă pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ în toate domeniile 

profesionale, impactul acesteia a fost cu atât mai important în ceea ce privește sfera activităților 

medicale și conex medicale, având astfel implicit un impact major asupra desfășurării activităților 

UMFVBT. Totodată, dimensiunea socială a pandemiei de COVID-19 a subliniat din nou rolul deosebit 

de important al unei universități din domeniul medical și farmaceutic în viața întregii comunități: 

pregătirea profesioniștilor în domeniul sănătății – cea mai valoroasă resursă a unui sistem medical, 

cercetarea științifică – generatoare de noi soluții medicale și, evident, diseminarea de informații 

medicale valide în comunitate.  

Preluarea mandatului de Rector a avut loc într-un moment marcat de incertitudinea și 

impredictibilitatea debutului pandemiei de COVID-19 din România. Probabil, evenimentul ce a marcat 

cel mai mult viața Universității noastre în anul 2020 a fost reprezentat de necesitatea comutării 

procesului educațional din maniera tradițională la un proces educațional la distanță, în condiții de 

siguranță epidemiologică, utilizând instrumente on-line. Această tranziție a impus o adaptare rapidă, 

vizându-se minimizarea impactului asupra calității procesului educațional. Au urmat și alte provocări 

inedite în istoricul UMFVBT, dintre care pot fi amintite, fără a avea pretenția de exhaustivitate: 

organizarea examinărilor din sesiuni, probelor aferente examenului de licență, a susținerii doctoratelor 

și a abilitărilor la distanță, organizarea on-site în condiții epidemiologice deosebite a două concursuri 

de o importanță majoră pentru viața Universității: admiterea și rezidențiatul precum și pregătirea 

logisticii pentru campania de vaccinare a studenților și a personalului Universității.  

A fost un an al provocărilor, provocări pe care UMFVBT le-a depășit cu succes datorită 

implicării, dedicației și responsabilității exemplare de care a dat dovadă întreaga comunitate a 

Universității: corpul academic, studenții, personalul auxiliar, personalul administrativ precum și toți 

partenerii Universității. A fost un an care ne-a demonstrat că împreună, prin parteneriat, colegialitate, 

tenacitate și ambiție putem face față și celor mai mari provocări iar modul în care împreună ca o 

veritabilă echipă am depășit aceste provocări aduce speranță, încredere și inspirație înspre viitor, 

pentru că „Împreună Suntem Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara!”. 
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Situația Financiară a Universității  

Proiectarea și implementarea strategiilor instituției au la bază o susținere financiară 

corespunzătoare. Managementul UMFVBT a acționat permanent în vederea realizării unei depline 

concordanțe între obiectivele propuse și resursele financiare de care dispune, acordând o atenție 

deosebită acestui domeniu. Această activitate, la nivelul UMFBVT, îmbracă două aspecte: construcția 

și execuția bugetului, respectiv situația patrimonială a universității. 

Activitatea desfășurată în anul 2020 a avut drept cadru legislativ și instituțional actele 

normative care reglementează activitatea instituțiilor publice, în mod special prevederile Legii 

Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare. Încă din anul 2015, UMFVBT a aplicat 

Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituției publice, noul plan 

de conturi și OMFP 2021/2013 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice 

și instrucțiunile de aplicare aprobate prin OMFP 1917/2005. 

Prin noul plan de conturi, situațiile financiare respectă principiile contabilității generale, în care 

se pune accent în special pe “principiul contabilității pe bază de angajamente“. 

Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații nu numai despre 

tranzacții trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligații 

de plată viitoare. 

Construcția bugetului 

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2020, a cuprins resursele financiare 

necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității universității. 

Astfel, veniturile și cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, 

și anume: 

 numărul de studenți de la programele de licență, masterat și doctorat cu finanțare 

bugetară; 

 numărul de studenți de la programele de licență, masterat și doctorat cu taxă; 

 nivelul finanțării pe student echivalent; 

 numărul de posturi efectiv ocupate, din care personal cu norma de bază; 

 fondul de salarii total; 

 costurile aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii (furnituri de birou, materiale de 

curăţenie, încălzit, iluminat şi forţă motrică, apă, canal şi salubritate, piese de schimb, 

poştă, telecomunicaţii, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare); 



 
 
 
 
                              

           Rectorat 
    

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, 

România 

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

      www.umft.ro 

P
ag

in
a 
6

 

 costurile pentru hrană; 

 costurile pentru reparaţiile curente; 

 costurile cu deplasări în țară și străinătate; 

 costurile cu  protecția muncii; 

 costurile cu  ajutoare sociale în numerar pentru studenți (decontare transport), burse 

pentru studenți și doctoranzi; 

 cheltuielile de capital (construcții, mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale). 

Pentru gestiunea eficientă a activităţilor desfăşurate de către universitate, este analizată 

periodic execuția bugetului de venituri și cheltuieli și sunt luate măsuri pentru îmbunătățirea încasării 

veniturilor și raţionalizarea cheltuielilor. 

În baza execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2020, execuţie 

încheiată cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 

ale instituţiilor publice, situaţia financiară a UMFVBT, aşa cum este reflectată în bilanţul contabil, 

contul de rezultat patrimonial , situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, 

conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare (care includ politici contabile şi note 

explicative), reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice şi sistematice ale operaţiunilor 

consemnate în documentele justificative. 

Potrivit art. 5 din ROF, UMFVBT are un buget propriu, constituit din fonduri publice și din 

fonduri extrabugetare (venituri proprii). 

Resursele financiare ale UMFVBT sunt asigurate din alocații bugetare repartizate de 

ordonatorul principal de credite - Ministrul Educației Naționale, în baza contractului instituțional 

pentru finanțarea de bază și a contractului complementar pentru alocații cu destinație specială, precum 

și din veniturile proprii realizate, care îi permit realizarea misiunii asumate și a obiectivelor propuse, 

atât pe termen scurt, cât și în perspectivă.  

Resursele financiare proprii 

 taxe încasate pentru școlarizarea studenților străini; 

 taxe încasate pentru cursurile postuniversitare; 

 venituri realizate din cursurile de specializare, perfecționare și doctorat; 

 venituri realizate din contracte de cercetare științifică; 

 taxele din expertiză și consultanță; 

 taxe pentru concursul de admitere; 

 taxe obținute prin vânzarea cursurilor litografiate; 
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 taxe și chirii pentru spații disponibile; 

 taxe pentru regia de cămin; 

 taxe pentru închirierea căminelor pe perioada vacanței de vară; 

 sponsorizare și donații din țară și străinătate; 

 alte surse conform legilor în vigoare. 

Conducerea și organizarea activității financiar – contabile este atributul Serviciului Financiar 

– Contabil. Potrivit organigramei entității, Serviciul Financiar – Contabil este cuprins în structura 

organizatorică a Direcției Generale Administrative și este subordonat ierarhic Directorului General 

Administrativ. Serviciul este condus de către un contabil șef și are în componența sa 12 angajați. 

Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, sunt finalizate și întocmite în 

conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară care presupune prezentarea adecvată a 

aspectelor semnificative. Aceste aspecte se referă la forma, aranjamentul și conținutul situațiilor 

financiare și notelor anexate la acestea, incluzând terminologia utilizată, gradul de detaliere, 

clasificarea elementelor din situații și baza de calcul a valorilor prezentate. 

În anul 2020, activitatea universității s-a desfășurat în baza: 

 bugetului inițial, aprobat de către MEN prin adresa cu nr. 1 din 12.02.2020; 

 bugetelor rectificate, aprobate de către MEN prin adresele cu nr. 4288 din 13.03.2020, 

nr. 4728 din 31.03.2020, nr.5698/19.05.2020, nr.7020/23.06.2020, nr 

10894/01.09.2020, nr.12002/15.09.2020 ,  nr.15567/26.10.2020,nr. 16730/23.11.2020 

nr.17587/27.11.2020 

Raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale se face la MEN și la DGFP Timișoara, 

în conformitate cu normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020. 

Veniturile și cheltuielile realizate la finele anului 2020, din punct de vedere sintetic se prezintă 

astfel: 

Venituri 

- prevederile bugetare inițiale, au fost în sumă de: 157.598.614 lei;  

- prevederile bugetare finale, au fost în sumă de:   189.735.971 lei; 

- încasările, au fost în sumă totală de:                     195.636.333 lei.  

Cheltuieli 

- creditele bugetare inițiale, au fost în sumă de:          157.598.614 lei; 

- creditele bugetare definitive, au fost în sumă de:      196.735.971 lei; 
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- plățile efectuate, au fost în sumă de:                          171.445.995 lei. 

 

O reprezentare detaliată a veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2020 se prezintă astfel: 

          - mii lei - 

 Prevederi 

inițiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări/ 

Plăți 

efectuate 

% din 

prevederi 

inițiale 

% din 

prevederi 

definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+..+5) 157.599 189.736 195.636 124,1 103,1 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte 

vărsăminte, alte venituri 

53.741 56.241 63.689 118,5 113,2 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - - - - - 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată - - - - - 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 

publice 

100.058 

 
129.695 129.480 129,42 99,8 

5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăţilor efectuate și prefinanțări 
3.800 3.800 2.467 64,9 64,9 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 157.599 196.736 171.446 108,8 87,1 

1.Cheltuieli de personal 119.728 136.494 135.392 113,1 99,2 

2.Bunuri şi servicii 17.826 34.327 13.290 74,5 38,7 

3. Dobânzi 0 0 0 - - 

4. Subvenţii 0 0 0 - - 

5. Fonduri de rezervă 0 0 0 - - 

6.Transferuri între unități ale administrației publice 0 0 0 - - 

7.Alte transferuri 4 4 3 75,0 75,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile 
3.800 3.300 1.876 49,3 56,8 

9. Asistență socială 326 326 259 79,4 79,4 

10. Alte cheltuieli 9.013  9.983 9.562 106,1 95,8 

11.Cheltuieli de capital 6.902 12.302 11.418 165,4 92,8 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 - - 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent 
0 0 -354 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) - -  - - 
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Pentru anul 2020, modalitatea de asigurare a finanțării activității (veniturile încasate) respectiv 

modul de utilizare a acesteia(plățile efectuate), se prezintă după cum urmează: 

Încasările realizate în 2020 sunt în sumă de 195.636.333 lei, din toate sursele de finanțare 

(venituri proprii, fonduri externe, alocații de la buget etc). 

Plățile totale realizate în 2020 sunt de 171.445.995 lei din toate sursele de finanțare inclusiv 

alocații cu destinație specială de la buget, cămine-cantină, proiecte, etc.  

Rezultatul patrimonial realizat de UMFVBT este determinat conform principiului contabilității 

de angajamente. La data de 31.12.2020 instituția a înregistrat un excedent financiar de 34.647.029 

lei. 

Acest rezultat este influențat în principal de anularea provizioanelor constituite conform, Legii 

nr. 85/2016, pentru diferențe de drepturi salariale care au fost plătite din alocații de la bugetul de stat, 

în anul 2020  în sumă de 22.154.012 lei ( suma cuprinsa la rândul 55 si rândul 75 din Bilanțul încheiat 

la 31.12.2019). 

În tabelul alăturat sunt prezentate elementele constitutive ale bugetului iniţial şi forma lor finală 

aprobată în decembrie 2020, în urma completării cu sumele majorate prin actele adiţionale la contractul 

instituţional şi complementar, precum şi a majorărilor bugetului de venituri proprii. 

Indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi  

bugetare 

definitive  

Creșteri/ 

Diminuări 

1 TOTAL VENITURI, din care:  157.598.614 189.735.971 32.137.357 

1.1.1 
Sume primite MEC - finanțare 

de bază 
82.635.804 99.071.617 16.435.813 

1.1.2  Sume MEC  Legea nr.85 0 9.529.911 9.529.911 

1.1.3  
Sume primite MEC Fond de 

dezvoltare instituțională 
0 600.000 600,000 

1.1.4  
Sume primite MEC indemnizație 

hrană 
3.571.382 3.846.607 275.225 

1.1.5  
Sume primite MEC vouchere 

vacanță 
1,510.900 1.531.200 20.300 

1.1.6 Hotărâri judecătorești  98.426 98.426 

1.1.7  Fond pentru situații speciale 300.000 1.216.377 916.377 

1.2 

Venituri proprii obținute din 

taxe și activități desfășurate de 

instituțiile de învățământ 

superior 

49.516.000 52.016.000 2.500.000 

1.3 
Alte venituri proprii + donații și 

sponsorizări 
225,000 225.000 0 
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1.4 

Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) 

POSTADERARE 

3.800,000 3.800.000 0 

1.5 

Venituri din activitatea de 

cercetare științifică, proiectare, 

consultanță și expertiză 

1.000,000 1.000.000 0 

1.6 
Alocații de la bugetul de stat cu 

destinație specială, din care: 
12.039.528 13.800.833 1.761.305 

b) subvenții pentru cămine și cantine 3.175.640 3.570.036 394.396 

c) dotări și alte investiții  600,000 1.000.000 400.000 

d) burse 7.982.888 8.949.797 966.909 

e) 
alte forme de protecție socială a 

studenților  
281,000 281.000 0 

1.7 Venituri proprii cămine- cantine 3.000.000 3.000.000 0 

2 
TOTAL CHELTUIELI, din care 

: (rd. 2 = rd. 1) 
157.598.614 196.735.971 39.137.357 

1 Cheltuieli de personal 119.728.086 136.496.979 16.768.893 

2 Cheltuieli bunuri si servicii 17.825.640 34.327.195 16.501.555 

3 Alte transferuri 4.000 4.000 0 

3 
Proiecte cu finanțare externa 

nerambursabila 
3.800.000 3.300.000 -500.000 

4 Asistenta sociala 326.000 326.000 0 

5 

Burse, despăgubiri civile, sume 

aferente pers. Cu handicap 

neinc., indemnizații acordate 

părinților pt. supravegherea 

copiilor pe perioada închiderii 

temporare a unităților de 

învățământ 

9.012.888 9.979.797 966.909 

6 Active nefinanciare 6,902.000 12.302.000 5.400.000 

 

 Situația centralizată la 31.12.2020 privind veniturile și cheltuielile pentru toate sursele de finanțare:

            lei 

Venituri (încasări) 195.636.333 

din care încasări pentru finanțarea activității de: cercetare + programe 

externe  
3.511.061 
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Situația centralizată privind plățile efectuate la 31.12.2020 din toate sursele de finanțare 

(inclusiv alocații cu destinație specială de la buget, cămine - cantină, proiecte, etc.) (cod buget F- din 

venituri proprii):          lei 

Nr.crt. Denumire indicator Plăți % înTotal plăți 

1. Cheltuieli de personal 135.391.671 78,81% 

2. Bunuri și servicii  13.290.493 7,74% 

3. Alte transferuri (contrib. si cotizații la org. 

străine) 
2.748 0,00% 

4. Proiecte finanțări externe nerambursabile    1.876.132 1,10% 

5. Asistență socială- transport 259.238 0,15% 

 6. Alte cheltuieli – burse          8.582.638 4,99% 

      7. Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 

979.807 

 
0,57% 

8. Cheltuieli de capital 11.418.074 6,64% 

 Total 171.800.801 100,00% 

*(suma de 171.800.801 lei se diminuează cu suma de 354.806 lei ce reprezintă plăți efectuate 

în anii precedenți și recuperate în anul curent, evidențiate pe cod indicator 85.01.03 in suma de 

354.806 lei , rezultând suma de 171.445.995 lei). 

 

 Activitatea de bază susținută din sume încasate drept finanțare de bază și încasări din taxe de la 

studenți 

Încasările totale realizate în anul 2020 au fost de 195.636.333 lei 

1. Contract instituțional pe anul 2020: 

- finanțare de bază  - 115.679.087 lei (inclusiv sumele încasate și plătite efectiv pentru proiecte 

FDI – 600.000 lei); 

- asist. socială - transport studenți - 281.000 lei 

- alte cheltuieli – burse studenți – 8.949.797 lei; 

2. Contract complementar pe anul 2020: 

- alocații bugetare – cheltuieli pt. investiții – 1.000.000 lei 

- subvenții cămine, cantine – 3.570.036 lei 

3. Taxe şi alte venituri proprii – 63.688.835 lei 

4. Sume primite de la UE și alți donatori + subvenții de la bugetul de stat (42.70) -2.467.578 lei 

 

Plățile realizate au fost de 171.445.995 lei. 

 

Situația plăților pentru activitatea de bază (finanțarea de bază + venituri proprii din taxe și 

alte venituri) la 31.12.2020 se prezintă astfel:  

lei 

Nr.crt. Denumire indicator Plăți 
% în Total 

plăți 

1. Cheltuieli de personal 133.671.465 84,28% 

2. Bunuri și servicii  10.661.226 6,72% 
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3. Alte transferuri (contrib. si cotizații la org. 

străine) 
2.748 0,00% 

4. Proiecte finanțări externe nerambursabile  1.876.132 1,18% 

5. Asistență socială - transport 0 0% 

6. Alte cheltuieli – burse  1400 0,00% 

7. Alte cheltuieli – sume af. Pers. cu handicap 

neîncadrate 
979.807 0,62% 

8. Cheltuieli de capital 11.418.074 7,20% 

 Total 158.610.852 100,00% 

*(suma de 158.610.852 lei se diminuează cu suma de 313.456 lei ce reprezintă plăți efectuate 

în anii precedenți și recuperate în anul curent, evidențiate pe cod indicator 85.01.03, rezultând suma 

de 158.297.396 lei). 

 

În totalul cheltuielilor salariale sunt incluse sumele aferente achitării drepturilor cuvenite conform 

Legii 85/2016 în sumă de 9.438.952 lei. Suma aferentă acordării indemnizaţiilor de hrană este de 

3.820.944 lei, iar pentru acordarea voucherelor de vacanta a fost alocata si platita suma de 1.531.200 

lei. 

 

Situația plăților din venituri proprii cămine la 31.12.2020, se prezintă astfel: 

lei 

Nr.crt. Denumire indicator Plăți 
% în Total 

plăți 

1. Cheltuieli de personal 200.951 22,40% 

2. Bunuri și servicii  695.989 77,60% 

3. Cheltuieli de capital 0 0% 

 Total 896.940 100,00% 

*(suma de 896.940 lei se diminuează cu suma de 41.350 lei ce reprezintă plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul curent, evidențiate pe cod indicator 85.01.03, rezultând suma de 

855.590 lei) 

Situația plăților din cursuri postuniversitare la 31.12.2020, se prezintă astfel: 

lei 

Nr.crt. Denumire indicator Plăți 
% în Total 

plăți 

1. Cheltuieli de personal 107.554 46,21% 

2. Bunuri și servicii  125.172 53,79% 

3. Cheltuieli de capital 0 0,0% 

 Total 232.726 100,00% 

 

c) Alocații de la buget 

Încasările din alocații cu destinație specială (exclusiv finanțarea de bază) la 31.12.2020 au fost 

de 13.800.833 lei iar plățile de 13.046.688 lei, astfel: 
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         lei 

Destinația alocației bugetare Încasări - 31.12.2020 
Plăți - 

31.12.2020 

a) subvenții cămine și cantine studențești –  3.570.036 3.219.807 

   - subvenții cămine și cantine studențești – cheltuieli de 

personal  1.411.701 

   - subvenții cămine și cantine studențești – bunuri și servicii  1.808.106 

         - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate  

 

 

b) dotări și alte investiții – cheltuieli de capital 1.000.000 

                    

998.404 

c) Alte cheltuieli - burse 8.949.797 8.569.239 

d) asistență socială - transport 281.000 259.238 

TOTAL 13.800.833 13.046.688 

 

Plățile efectuate din alocațiile cu destinație specială  sunt detaliate astfel: 

lei 

Nr.crt. Denumire indicator Plăți 
% în Total 

plăți 

1. Bunuri și servicii  1.808.106 13,86% 

2. Asistență socială - transport 259.238 1,99% 

3. Alte cheltuieli – burse          8.569.239 65,68% 

4. Cheltuieli de capital 998.404 7,65% 

     5. Cheltuieli de personal 1.411.701 10,82% 

     6 Sume aferente pers cu handicap 

neîncadrate 
0 0,00% 

 Total 13.046.688 100,00% 

 

Din analiza datelor cu privire la încasările realizate și plățile efectuate de către UMFVBT 

în perioada 2018 – 2020, se desprind următoarele concluzii: 

- în toată această perioadă, universitatea a înregistrat un cash – flow pozitiv (încasări realizate – plăți 

efectuate), al cărui maxim a fost înregistrat în anul 2019 (34.311.402 lei) iar minim în anul 2018 

(10.678.163 lei).  

           lei 

 anul 2018 anul 2019 anul 2020 

Încasări realizate 138.815.045 209.706.998 195.636.333 

Plăți efectuate 128.136.882 175.395.596 171.445.995 

Cash flow (+/-) 10.678.163 34.311.402 24.190.338 

 

 Referitor la structura surselor de finanțare ale universitatii(încasărilor realizate): 

Sursa de finanțare an 2018 % an 2019 % an 2020 % 

Venituri din finanțarea de 

bază (contract instituțional) 68.920.569 49,65 

100.302.94

1 47.83 

115.679.08

7 59,13 
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Venituri din finanțarea 

complementară 3.583.289 2,58 12.707.284 6,06 13.800.833 7,05 

Venituri proprii (altele decât 

veniturile din finanțarea de 

bază și cea complementară) 66.311.187 47,77 96.696.773 46,11 66.156.413 33,82 

Total 
138.815.04

5 

100,0

0 

209.706.99

8 

100,0

0 

195.636.33

3 

100,0

0 

 

 Referitor la cheltuielile de personal efectuate de către universitate:  

anul 2018 anul 2019 anul 2020 

Valoare 

(lei) 

Pondere în plăți 

totale (%) 

Valoare 

(lei) 

Pondere în plăți 

totale (%) 

Valoare 

(lei) 

Pondere în 

plăți totale (%) 

96.989.502 75,79% 138.980.215 79,24% 135.391.671 78,97% 

 

 Referitor la cheltuielile cu bunuri și servicii:  

anul 2018 anul 2019 anul 2020 

Valoare 

(lei) 

Pondere 

în plăți 

totale 

(%) 

Valoare 

(lei) 

Pondere 

în plăți 

totale 

(%) 

Valoare 

(lei) 

Pondere 

în plăți 

totale 

(%) 

10.438.756 8,15% 12.466.113 7,10% 10.417.341 6,08% 

 

În ceea ce privește creanțele neîncasate, situația se prezintă astfel: la nivelul anului 2020, 

creanțele curente sunt în sumă totală de 5.044.127 lei, din care creanțele din operațiuni comerciale în 

sumă de 4.850.011 lei iar creanțele din operațiuni FEN sunt în sumă de 194.116 lei. 

 

Din analiza execuției încasărilor și plăților pe activități observăm că toate înregistrează 

excedent.  

Cash-flow-ul pozitiv înregistrat pe perioada analizată a fost generat de: 

- creşterea finanţării instituţionale şi a veniturilor proprii  

- reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale instituţiei datorită organizării activităţilor de 

predare în regim on-line (ca urmare a restricţiilor impuse pe pandemia COVID) 

Mai precis: 

 la activitatea de bază a crescut finanţarea instituţională şi au scăzut cheltuielile materiale 

(utilităţi, consumabile) ca urmare a desfăşurării activităţilor didactice în sistem on-line 

 în cazul finanţării complementare, diferenţa pozitivă între încasări şi plăţi reprezintă  sume 

încasate  şi necheltuite pentru  transport studenţi, respectiv pentru subvenţii cămin-cantină 

(tot ca urmare a restricţiilor impuse in pandemie) 

 la proiectele derulate din fonduri externe nerambursabile, diferenţa pozitivă între încasări şi 

plăţi  demonstrează un management bun al proiectelor derulate 
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Structura plăţilor pentru proiectele europene, este urmatoarea : 

- cheltuieli de personal 1.006.602 lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii 359.115 lei 

- asistenţă socială: 340.908 lei 

- active nefinanciare : 169.507 lei 

Reflectarea situației patrimoniale în bilanțul contabil încheiat la finele 

trimestrului IV 2020 

Activul din bilanț  

Denumire indicator ACTIV 

01.01.2020 31.12.2020 

Active fixe 141.057.468 133.738.950 

Creanțe necurente 0 

 

0 

Stocuri, din care: 16.275.497 16.727.510 

Obiecte de inventar  15.979.024 16.280.738 

Disponibilități în conturi la trezoreria statului 

şi la bănci 
90.605.183 109.677.105 

Creanțe curente de încasat – total, din care: 6.773.327 5.044.127 

- clienți si alte creanțe comerciale 6.117.750 4.850.011 

- creanțe din operațiuni cu FEN 655.577 194.116 

Împrumuturi pe termen scurt  0 0 

Cheltuieli înregistrate in avans 0 0 

TOTAL ACTIV 254.711.475 265.187.692   

 

Activele fixe corporale şi necorporale necurente, prezentate în bilanț la valoarea rămasă, cuprind: 

active fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport și aparatură birotică, terenuri şi clădiri 

si active necurente. 

Stocuri 

Denumire cont Sold la 1.01.2020 Sold la 31.12.2020 

Materii prime 0 0 

Combustibil 0 0 

Piese de schimb 0 0 

Materiale auxiliare 3 28.152 

Alte materiale consumabile 654 106.340 

Obiecte de inventar in magazie 17.850 4.403 

Obiecte de inventar in folosință 15.961.174 16.276.335 

Materiale date in prelucrare 36.442 39.663 
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Produse finite 259.374 272.617 

TOTAL STOCURI 16.275.497 16.727.510 

În cursul anului 2020 au fost achiziţionate stocuri în valoare de 4.881.948 lei şi s-au dat în 

consum stocuri în valoare de 4.429.935 lei. 

Creanțe  

Denumire cont Sold initial 

01.01.2020 

Sold final 

31.12.2020 

Clienți si furnizori debitori, din care: 

 

72.544 

 

143.972 

- Clienți cu termen peste 1 an 0 0 

Creanțe din operațiuni FEN (sume de încasat și 

debitori) 
655.577 194.116 

Alți debitori 6.045.206 4.706.039 

Împrumuturi pe termen scurt  0 0 

Total 6.773.327 5.044.127 

 

Creanțele, în sumă totală de 5.044.127 lei, provin din : 

 contul 411 „Clienți” care prezintă un sold de 143.972 lei, reprezentând sume ce 

urmează a fi încasate de la clienți în perioada următoare închiderii bilanțului  

 contul 461 „Alți debitori” cu un sold de 4.706.039 lei ce reprezintă taxe de 

școlarizare (3.327.483 lei)  ce urmează a fi încasate în perioada următoare, conform 

contractului de studii, debitori din operațiuni cu FNUASS (1.378.556 lei)  

 creanțele din operațiuni cu FEN (fonduri europene nerambursabile) de 194.116 lei ce 

reprezintă sume de primit de la autoritățile de management al proiectelor 

transfrontaliere, în baza cererilor de rambursare depuse 

Trezorerie 

Denumirea indicatorilor Sold la 01.01.2020 Sold la 31.12.2020 

CONTURI LA TREZORERIE 25.085.527 41.621.487 

ALTE VALORI, AVANSURI 

TREZORERIE  
12.409 18.703 

CONTURI LA INSTITUTII DE 

CREDIT, CASA IN VALUTA, 

AVANSURI DE TREZORERIE 

65.507.247 68.036.915 

TOTAL DISPONIBILITATI 90.605.183 109.677.105 
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Pasivul din bilanţ 

Denumirea indicatorilor Sold la 01.01.2020 Sold la 31.12.2020 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 254.711.475 265.187.692 

DATORII NECURENTE 0 0 

DATORII COMERCIALE, AVANSURI SI 

ALTE DECONTARI 

1.764.332 552.051 

DATORII CATRE BUGETE 4.372.372 4.943.437 

DATORII DIN OPER CU FEN SI FONDURI DE 

LA BUGET, ALTE DAT. 

754.464 629.674 

SALARIILE ANGAJATILOR 5.782.806 6.558.611 

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR 

CATEGORII DE PERSOANE 
0 0 

VENITURI IN AVANS 5.488.941 3.472.722 

PROVIZIOANE 22.154.102 0 

TOTAL DATORII CURENTE 18.162.915 16.156.495 

TOTAL PASIV 236.548.560 249.031.197 

 

Datoriile curente în sumă de 16.156.495 lei cuprind in principal:  

- 552.051 lei datorii  comerciale (obligații de plată către furnizori) 

- 11.502.048 lei salarii pentru angajați, alte drepturi si obligații către bugetele de asigurări 

sociale aferente lunii decembrie 2020 (care vor fi achitate în luna ianuarie 2021) 

- 629.674  lei  datorii din operațiuni cu fonduri FEN (prefinanțări încasate ce vor fi deduse din 

cererile de rambursare ulterioare ce vor fi depuse) 

- 3.950 lei burse datorate studenților și doctoranzilor 

- 3.472.722 lei venituri în avans reprezentând taxele școlare înregistrate la nivelul debitului 

pentru întregul an școlar şi care vor deveni venituri curente ale exercițiului financiar din anul 

următor, pe măsura încasării efective 

Pe tipuri de venituri și cheltuieli, situația Contului de rezultat patrimonial se prezintă astfel: 

Denumirea indicatorilor 31.12.2020 

I. VENITURI OPERATIONALE 212.451.668 

 VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE  174.303.652 
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FINANTARI,SUBV.ALOC.CU DESTINATIE 

SPECIALA  

15.936.047 

ALTE VENITURI  22.211.969 

II. CHELTUIELI OPERATIONALE 179.025.757 

SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 

AFERENTE ANGAJATILOR  

136.740.266 

SUBVENTII SI TRANSFERURI (CT.6770000+6790000) 8.832.624 

STOCURI, CONSUMABILE, LUCRARI SI SERV. 

EXECUTATE DE TERTI 

13.481.864 

CHELTUIELI DE CAPITAL, AMORTIZARI SI 

PROVIZIOANE  

18.947.259 

ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE  1.023.744 

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 

OPERATIONALA 

33.425.911 

 - EXCEDENT  33.425.911 

 - DEFICIT   

IV. VENITURI FINANCIARE 2.623.278 

V. CHELTUIELI FINANCIARE  1.402.160 

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 

FINANCIARA 

1.221.118 

 - EXCEDENT 1.221.118 

-DEFICIT  

VIII REZULTATUL PATRIMONIAL AL 

EXERCITIULUI (NET) 

34.647.029 

- EXCEDENT 34.647.029 

 - DEFICIT   

 

La sfârşitul exerciţiului financiar 2020 se înregistrează un excedent net de 34.647.029 lei 

(obţinut din activitatea operaţională - 33.425.911 lei - şi din activitatea financiară – 1.221.118 lei ). 

Calculul indicatorilor pe baza datelor din bilanţ 

 

   

 

 

 

Solvabilitatea prezintă o uşoară crestere in anul 2020 situandu-se  peste nivelul de 0,5 ceea ce 

relevă ca Universitatea de Medicina si  Farmacie” Victor Babeș“ dispune de suficiente resurse pentru 

a-şi onora datoriile totale. 

Indicator 2018 2019 2020 

Solvabilitate patrimonială=capitaluri proprii/active 

totale 
1,74 0.84 

0.94 

Lichiditate generală=active curente/datorii curente 7.23 6.25 8.13 
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Trendul ascendent şi situarea peste pragul de 1.5 a lichidităţii generale în fiecare an, reflectă 

capacitatea instituției de a-și onora obligațiile curente. 
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Situația fiecărui program de studii 

Facultatea de Medicină 

Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara (UMFVBT) reprezintă un reper regional şi național în formarea de profesioniști în domeniul 

sănătății și cercetare medicală.  

Facultatea de Medicină are o pondere majoritară a studenţilor şi cadrelor didactice în cadrul 

UMFVBT, asigurând atât formarea studenţilor şi perfecţionarea absolvenţilor şi specialiştilor în 

medicină prin programele de studii de licenţă și masterat, cât şi afirmarea lor în circuitul naţional şi 

european, în concordanţă cu reglementările specifice calificărilor din domeniul medical şi cerinţele tot 

mai dinamice ale pieţii muncii. 

Astăzi, Facultatea de Medicină din cadrul UMFVBT se ocupă de pregătirea studenţilor la 

programele de studiu medicină, medicină în limba engleză, medicină în limba franceză, asistenţă 

medicală generala Timișoara, asistenţă medicală generală Lugoj, asistenţă medicală generală Deva, 

balneofiziokinetoterapie şi nutriţie şi dietetică.  

Studenţii facultăţii sunt motivaţi pentru perfecţionarea profesională continuă pe parcursul 

întregii vieţi, sunt instruiţi şi atraşi să se perfecţioneze în toate domeniile de cunoaştere medicală, în 

activităţi de cercetare încă din perioada studenţiei, precum şi să aplice competenţele profesionale 

însuşite pe parcursul formării lor, atât pentru stimularea performanţelor medicale, cât şi a celor 

ştiinţifice. 

Situația studenților înmatriculați la programele de studiu din cadrul Facultății de Medicină este 

prezentată în continuare 

Medicină cu predare în limba română 

An I II III IV V VI 

Nr studenți  

buget 

327-
ROMANI+ 

21  
STRAINI 

(CPNV SI 

BURSIERI) 

348-
ROMANI+ 

14 
STRAINI 

(CPNV SI 

BURSIERI) 

324-
ROMANI+ 

21  
STRAINI 

(CPNV SI 

BURSIERI) 

294-
ROMANI+ 

17  
STRAINI 

(CPNV SI 

BURSIERI) 

293-
ROMANI+ 

15  
STRAINI 

(CPNV SI 

BURSIERI) 

303-
ROMANI+ 

11  
STRAINI 

(CPNV SI 

BURSIERI) 

Număr 

studenți taxă 

165 

ROMANI+ 

10  
STRAINI 

189 
ROMANI+ 

13  
STRAINI 

153 
ROMANI+ 

23  
STRAINI 

119 

ROMANI+ 

24  
STRAINI 

139 
ROMANI+ 

14 
STRAINI 

132 
ROMANI+ 

8 
STRAINI 

Total  523 564 521 454 470 454 
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Medicină cu predare în limba engleză 

An I II III IV V VI 

Nr studenți  

buget 

- - - - - - 

Număr 

studenți taxă 

102 101 79 96 72 75 

Total  102 101 79 96 72 75 

 

Medicină cu predare în limba franceză 

An I II III IV V VI 

Nr studenți  

buget 

- - - - - - 

Număr 

studenți taxă 

33 29 15 34 42 47 

Total  33 29 15 34 42 47 

 

Asistență medicală generală, Timișoara 

An I II III IV 

Nr studenți  

buget 

15 15 1 49 

Număr 

studenți taxă 

87 73 83 44 

Total  102 88 84 93 

 

Asistență medicală generală, Lugoj 

An I II III IV 

Nr studenți  

buget 

50 50 50 - 

Număr 

studenți taxă 

25 25 25 74 

Total  75 75 75 74 

 

Asistență medicală generală, Deva 

An I II III IV 

Nr studenți  

buget 

- - - - 

Număr 

studenți taxă 

75 61 63 63 

Total  75 61 63 63 
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Nutriție și Dietetică 

An I II III 

Nr studenți  

buget 

10 12 15 

Număr 

studenți taxă 

15 5 6 

Total  25 17 21 

Balneofiziokinetoterapie 

An I II III 

Nr studenți  

buget 

41 46 48 

Număr 

studenți taxă 

40 8 7 

Total  81 54 55 

Studii masterale 

Domeniul 

 

Program de studiu Număr  

credite de 

studiu 

Studenți înmatriculați 

2020-2021 

 

Medicină Managementul serviciilor 

sociale şi de sănătate 

60 38 

Medicină Prevenţia şi recuperarea în 

afecţiunile cardiopulmonare 

An I 

120 31 

 Prevenţia şi recuperarea în 

afecţiunile cardiopulmonare 

An II 

16 

Medicină Nutriţie clinică şi comunitară 

An I 

120 23 

 Nutriţie clinică şi comunitară 

An II 

16 

Medicină Aplicații moderne ale 

medicinei de laborator în 

personalizarea actului medical 

An I 

120 12 
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 Aplicații moderne ale 

medicinei de laborator în 

personalizarea actului medical 

An II 

10 

Medicină 

 

Management educațional 

sanitar An I 

120 19 

Management educațional 

sanitar An II 

25 

Medicină 

 

Responsabilitatea juridică a 

personalului medical An I 

120 6 

Responsabilitatea juridică a 

personalului medical An II 

15 

Total 211 

 

Facultatea de Medicină Dentară 

Sistemul de educație din Facultatea de Medicină Dentară este centrat pe student, desfășurându-

se conform procesului Bologna în trei cicluri, la care activitatea de învățare este cuantificată în credite 

(ECTS), calculate conform Ghidului ECTS. În anul universitar 2019-2020, respectiv 2020-2021 în 

cadrul Facultății de Medicină Dentară funcționează mai multe programe de studii acreditate - 

Medicină Dentară (6 ani de studii, învățământ cu frecvență, la zi, 360 credite) , Tehnică Dentară (3 ani 

de studii, învățământ cu frecvență, la zi, 180 credite) și autorizate - Medicină Dentară în limba engleză 

(6 ani de studii, învățământ cu frecvență,  la zi, 360 credite), program de învățământ acreditat în 

cursul anului 2020, în urma vizitei comisiei de evaluare ARACIS (în perioada 11-13 iunie 2020), prin 

raportul ARACIS validat de Consiliul Superior al ARACIS în 25.06.2020. În perioada 21-25.10.2020 

s-a desfășurat vizita comisiei de evaluare ARACIS în vederea autorizării programului de studii 

Asistenţă de Profilaxie Stomatologică (3 ani de studii, învățământ cu frecvență, la zi, 180 credite). 

Acest program a fost autorizat în urma raportului ARACIS din 26.10.2020, validat în 29.10.2020 de 

Consiliul Superior ARACIS. 

Conform Hotărârilor de Guvern Nr. 326/2019 şi Nr. 299/2020 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior şi a 

specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze 

provizoriu, programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF "Victor Babeș" 

Timișoara (învățământ cu frecvență, cursuri de zi) sunt redate în tabelul următor. 
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Nr. 

crt 

Domeniul 

de studii 

de licenţă 

Programul de 

studii/Specializarea 

Acreditare/ 

autorizaţie 

provizorie 

Forma de 

învăţământ 

Nr.credite 

transferabile 

Durata 

studiilor 

Nr. maxim de 

studenţi ce 

pot fi 

şcolarizaţi 

1. 

Sănătate 

Medicină Dentară A IF/Zi 360 6 ani 150 

2. 
Medicină Dentară 

engleză 
A IF/Zi 360 6 ani 50 

3. Tehnică Dentară A IF/Zi 180 3 ani 70 

 

Pe lângă aceste programe de licență, mai este în derulare un masterat internațional - Laseri în 

Medicina Dentară - E.M.D.O.L.A., studiile din cadrul școlii doctorale și cele din zona 

postuniversitară, concretizate în instruirea rezidenților şi cursurile EMC pentru medicii din rețea.  

 În 2013, programul de studiu Medicină Dentară a obținut la evaluarea instituțională 

efectuată de către ARACIS calificativul maxim: de încredere, iar în 2017 Tehnica Dentară a obținut, 

de asemenea, calificativul maxim: de încredere, la reevaluarea programului de studiu efectuată de către 

ARACIS. În cursul anului 2020 a fost acreditat, obținând calificativul „încredere” programul de studii 

Medicină dentară, cu predare în limba engleză (raport ARACIS din 25.06.2020) şi a primit autorizare 

de funcționare (de asemenea, calificativ „încredere”) programul de studii Asistenţă de Profilaxie 

Stomatologică (aviz ARACIS din 29.10.2020 ). 

În cadrul ciclului de licenţă există următoarea situație a studenților pe anul universitar 

2020/2021: 

PROGRAMUL DE STUDII ANUL DE 

STUDIU 

NUMĂR DE 

STUDENȚI 

ROMÂNI 

STUDENȚI 

STRĂINI 

TOTAL / AN 

DE STUDIU 

BUGET TAXĂ BUGET TAXĂ 

 

 

MEDICINĂ DENTARĂ  

Română 

I  59 60 9 3 131 

II 40 52 2 11 105 

III 39 73 5 6 123 

IV 39 75 9 5 128 

V 39 76 5 - 120 

VI 39 74 1 4 118 

TOTAL 255 410 31 29 725 

MEDICINĂ DENTARĂ  

Engleză 

I  - - - 27 27 

II - - - 31 31 

III - - - 20 20 

IV - - - 29 29 

V - - - 23 23 

http://www.umft.ro/noutati-privind-studiile-masterale_106/laseri-in-medicina-dentara--emdola_133
http://www.umft.ro/noutati-privind-studiile-masterale_106/laseri-in-medicina-dentara--emdola_133
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Facultatea de Farmacie 

Procesul de învăţământ desfăşurat în cadrul Facultăţii de Farmacie s-a axat pe creşterea calităţii 

şi competitivităţii acesteia din toate punctele de vedere. 

În cadrul Facultății de Farmacie, în prezent, funcționează trei programe de studii universitare 

de licență: 

Programul de studii Farmacie  

- curs de zi, cifră de şcolarizare 70 locuri bugetate/ 30 locuri cu taxă, acreditat 

Programul de studii Farmacie ȋn limba franceză 

- curs de zi, cifră de şcolarizare 60 locuri cu taxă, acreditat 

Programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj 

- curs de zi, cifră de şcolarizare 30 locuri bugetate/ 10 locuri cu taxă, autorizare de funcționare 

provizorie. 

Master 

 Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice – Coordonator master 

Prof. dr. Cristina Dehelean – 35 locuri 

 Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic – Coordonator master Prof. dr. 

Anca Dragomirescu – 35 locuri 

 Terapii alternative dezvoltate în domeniul sănătate - Coordonator master Prof. dr. 

Cristina Dehelean (program de studii masterale în curs de înființare) – 30 locuri 

 Cosmetologie si dermofarmacie - Coordonator master Prof. dr. Cristina Dehelean 

(program de studii masterale în curs de înființare) 

VI - - - 31 31 

TOTAL - - - 161 161 

TEHNICĂ DENTARĂ I  25 30 - - 55 

II 30 22 - - 52 

III 28 18 - - 46 

TOTAL 83 70 - - 153 

TOTAL MEDICINĂ 

DENTARĂ 

 338 479 31 191 1039 
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Evoluția numărului de studenți 

Promovarea ofertei educaţionale a fost un obiectiv prioritar pentru Facultatea de Farmacie, 

având în vedere competiţia tot mai dură între facultatile de farmacie pentru candidaţi, atât din ţară cât 

şi din străinătate. Prin programele de studii pe care le organizeaza, Facultatea de Farmacie Timisoara 

scolarizeaza un numar de 608 studenti la nivel de licenta; la nivel de master, studiaza in prezent un 

numar de 63 studenti. Se poate constata din pacate o evolutie descendenta a numarului de student la 

nivel de licenta, cu o reducere de 15.34% pentru seria romana, 20.68% pentru seria franceza si 6.9% 

pentru programul ASF-Lugoj. La nivel de master, se constata o usoara crestere a numarului de student, 

de 21.15%. 

Pentru anul universitar 2020/2021, admiterea la ambele cicluri de studiu a fost organizată în 

două sesiuni, respectiv iulie şi septembrie, datorită contextului naţional în ceea ce priveşte scăderea 

numărului de studenţi. 

Cifrele privind numărul de candidaţi înscrişi la toate programele de studiu arată că admiterea a 

fost un succes, fapt confirmat de rezultatele de la înmatriculare. Situatia studentilor a fost prezentata 

pe 2 ani universitari, 2019/2020 si 2020/2021, pentru a se putea evalua tendinta generala de evolutie a 

numarului de studenti. 

 

Specializarea An studiu Nr. studenți  

2019/2020 

Nr. studenți  

2020/2021 

Farmacie 

(limba 

romană) 

I 58 56 

II 76 53 

III 97 77 

IV 119 97 

V 126 120 

Total 476 403 

Farmacie 

(limba 

franceză) 

I 10 20 

II 27 10 

III 32 26 

IV 51 30 

V 54 52 

Total 174 138 

Asistență de 

Farmacie - 

Lugoj 

I 16 24 

II 28 15 

III 28 28 

Total 72 67 
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Evoluţia numărului de studenţi pe ani de studii- MASTER 

Master An 

studiu 

Nr. studenți 

2019/2020 

Nr. studenți 

2020/2021 

Medicamente de tip OTC, suplimente 

alimentare, cosmetic 

I 18 14 

II 16 18 

Total 34 32 

Formularea și evaluarea produsului 

dermato-cosmetic I 18 31 

Total 18 31 

Total facultate 52 63 
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Situația personalului instituției și situația posturilor vacante 

La data de 31 decembrie 2020, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara a fost prevăzut un număr total de 1192 de salariați, după cum urmează: 

- 839 de salariați din categoria personal didactic, din care: 99 de profesori universitari, 127 de 

conferențiari universitari, 187 de șefi de lucrări, 426 de asistenți universitari, din care 155 de 

asistenți universitar cu contract individual de muncă cu durată determinată;  

- 198 de salariați din categoria personal didactic auxiliar;  

- 141 de salariați din categoria personal nedidactic; 

- 8 salariați angajați din sursă externă în calitatea de cadre didactice asociate și 

- 6 salariați angajați din sursă externă prin contractele de cercetare.  

Situația posturilor vacante 

La data de 31 decembrie 2020, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara a fost prevăzut un număr total de 451 de posturi vacante, după cum urmează: 

- 376 de posturi vacante din categoria personal didactic, din care: 37 de posturi vacante de 

profesor universitar, 54 de posturi vacante de conferențiar universitar, 77 de posturi vacante de 

șef de lucrări, 208 posturi vacante de asistent universitar;  

- 56 de posturi vacante din categoria personal didactic auxiliar și  

- 19 posturi vacante din categoria personal nedidactic. 
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Rezultatele activităților de cercetare 

Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în conformitate cu prevederile specifice 

cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (LEN) cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare, OG 

57/2002 (modificat şi completat prin OG 6/2011) privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, Legea nr. 319/8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare 

(CDI) şi ale Cartei universitare. 

Universitatea noastră îşi poate îndeplini misiunea şi obiectivele doar ca o entitate cu vizibilitate 

naţională şi internaţională pe planul cercetării ştiinţifice competitive, transferului de cunoaştere şi 

oferirii suportului pentru construirea unui sistem funcţional care să asigure atragerea, formarea şi 

păstrarea resurselor umane de înaltă calitate, competenţă şi responsabilitate. În acest scop, universitatea 

a creat o cultură pozitivă pentru iniţiative şi acţiuni ce conduc la obţinerea de beneficii la nivelul 

întregii comunităţi academice şi nu numai, prin promovarea valorilor, calităţii şi eficienţei în cercetarea 

ştiinţifică de excelenţă. 

Structurile instituţionale cu atribuţii susţinere a activităţii de cercetare în cadrul universităţii 

noastre sunt Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Management al Granturilor (DCMG), 

Departamentul suport al diseminarii rezultatelor cercetarii stiintifice si Comitetului Științific sub 

coordonarea Prorectorului Ştiinţific. 

Prin expertiza sa, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Management al Granturilor a fost 

implicat în toate activităţile legate de competiţiile de proiecte de cercetare-dezvoltare, de derulare a 

proiectelor câştigate și de lansare a unor noi proiecte.  

Din punctul de vedere al activităţii de suport pentru administrarea şi monitorizarea proiectelor, 

în cursul anului 2020 s-au aflat în derulare un număr de 36 granturi finanţate prin instrumente naţionale 

şi internaţionale, după cum urmează: 

Proiecte competiție internă-finanțate de UMFVBT 

Tip proiect 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TC-tineri 

cercetatori 

5000 eur 

8 9 9 - - - 

Parteneriate-

30000 eur 

5 4 4  - - 

Capacitati 2 - - - - - 

Doctoranzi- 

30000 eur  

- - - - - 6 

Postdoctoranzi- - - - - - 6 
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50000 eur 

Experimentați- 

100000 eur 

- - - - - 6 

 

Proiecte în derulare 2020 

 Numar  

Naționale 13 

Internaționale 5 

 

Contracte cu finanțare nerambursabilă UE 

-Contract ROHU 397-Program de Colaborare Transfrontalieră România-Ungaria 

-Contract RORS 467- Program de Colaborare Transfrontalieră România-Serbia 

-Contract MYSMIS 104852-Program Operațional de Competitivitate 

-Contract H2020-nr. 774548 

-Contract H2020-nr. 871908 

Evaluarea nivelului performanţelor în cercetarea ştiinţifică universitară din cadrul UMFVBT 

se face cu ajutorul criteriilor de performanţă ale indicatorului de calitate IC2  - Cercetare 

științifică/creație artistică/performanță sportivă, propus de către CNFIS, datorită rolului său în 

metodologia de finanţare suplimentară a universităţilor de stat.  

O situaţie sintetică a indicatorului IC2 pentru anul 2020, comparativ cu anii anteriori, este 

prezentată în tabelul de mai jos:  

Articole indexate Clarivate’s Web of Science 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 357 399 284 368 379 358 

 

 

Centrele UMVBFT reprezintă structurile metodologice și de cercetare științifică, fără 

personalitate juridică, înființate sau existente în cadrul UMFVBT ca unități de venituri și cheltuieli și 

care funcționează la nivelul disciplinelor din componența departamentelor, constituite în cadrul 

facultăților UMFVBT: 

-10 centre de cercetare avansată 

-39 centre metodologice si de cercetare 

În anul 2020, au fost decontate taxe de publicare articol, cu avizul Prorectorului Științific, în 

valoare de 589065.94 lei (iar cu  avizul CSUD in valoare de lei 133438 lei), totalizând 722504 lei, 

echivalentul a aproximativ 149100 EUR. 
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Situația asigurării calității activităților din cadrul Universității 

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și conducerile 

facultăților componente, alături de Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale și 

comisiile de calitate de la fiecare facultate în parte, au acordat și acordă o atenție permanentă calității 

educaționale și implicit tuturor aspectelor conexe cu aceasta.  

În perioada pre-pandemică ca și în perioada actuală universitatea noastră a avut și are 

structurată și implementată o metodologie și o practică clară, eficientă și constructivă în domeniul 

calității educaționale, practică ce s-a reflectat în îmbunătățirea progresivă a calității educaționale, 

precum și în aprecierile primite după auditurile externe. 

Anul 2020 a generat prin Pandemia COVID 19 o provocare fără precedent atât pentru 

conducerea universității cât și pentru structurile cu responsabilități în probleme legate de calitatea 

educațională, provocare căreia i s-a răspuns cu profesionalism și echilibru. 

Astfel a fost elaborată “Metodologia  privind organizarea și desfășurarea procesului didactic 

on-line” în cadrul UMF „Victor Babeș” Timișoara, prin care s-a asigurat cadrul de organizare și 

realizare a activităților implicate de desfășurarea on-line a procesului educațional în UMF  „Victor 

Babeș” Timișoara începând cu data de 9 martie 2020. 

De asemenea în urma trecerii la învățământul on-line, alături de structurile de calitate existente, 

prin Decizia Rectorului UMF  „Victor Babeș” Timișoara, nr. 3431/05.03.2020 a fost înființată 

“Comisia de evaluare a organizării și desfășurării procesului didactic on-line” la Facultatea de 

Medicină care a avut și are ca atribuții principale evaluarea materialului pus la dispoziție on-line de 

către discipline precum și evaluarea activităților desfășurate on-line prin videoconferințe, a feedback-

ului transmis de studenți prin e-mail, precum și a tuturor activităților conexe desfășurate, inclusiv a 

celor legate de evaluarea examinărilor on-line.  

Pe lângă evaluarea on-line a activităților menționate mai sus, aceleași comisii i s-au stabilit prin 

metodologia menționată anterior și sarcini similare cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

studiilor masterale, doctorale și a colegiilor de la Facultatea de Medicină. 

În urma activităților de evaluare desfășurate de comisie, așa cum rezultă din procesele verbale 

încheiate după fiecare instruire, încărcarea materialelor s-a făcut în mod corect și conform cerințelor 

pe platforma didactică, participarea studenților la procesul didactic on-line s-a făcut conform Fișei 

Disciplinei, au fost depuse fișele de studiu on-line și studenții au participat la examinările on-line fără 

a se înregistra incidente cu privire la examinare. De altfel nu au fost sesizate lipsuri sau incidente nici 

legate de celelalte activități desfășurate (proces didactic, accesare de către studenți a materialelor și 

activităților organizate on-line). 

La Facultatea de Farmacie prin decizia Decanului acestei facultăți a fost înființată “Comisia 

pentru supervizarea activităților didactice pe platforme on-line”, care a evaluat toate activitățile legate 
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de activitatea didactică precum și modul în care materialele didactice au fost puse la dispoziția 

studenților. Nu au fost sesizări din partea studenților privitoare la neconformități legate de procesul 

didactic și nici sesizări primite din partea cadrelor didactice. 

La Facultatea de Medicină Dentară evaluarea procesului didactic on-line a fost făcută de către 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale din cadrul aceste facultăți. 

Pe lângă identificarea eventualelor probleme sau greutăți întâmpinate de studenți sau de cadrele 

didactice, comisia a avut ca preocupare și evaluarea modului de desfășurare a examenelor, care s-a 

bazat pe distribuirea on-line către studenți a unor formulare menite să identifice eventualele 

dificultăți/probleme sau nereguli sesizate de către aceștia. În urma centralizării datelor s-a constatat 

necesitatea verificării respectării metodologiei de examinare la un număr de șase discipline. Instituirea 

procedurii de verificare a respectării metodologiei a avut ca și criteriu de includere sesizări primite de 

la minimum 10% din studenții unui an universitar prin formularul de feedback.  

Constatându-se nerespectarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de 

examinare în sistemul on-line, CEACE a Facultății de Medicină Dentară a elaborat un raport către 

conducerea facultății în care au fost prezentate neregulile constatate, recomandând atenționarea 

titularilor de curs ai celor șase discipline asupra erorilor comise și remedierea acestora în viitor prin 

armonizarea întrebărilor din grila de examinare cu materia încărcată pe site-ul Universității. 

Începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021 s-a trecut la forma de învățământ 

hibrid (on-line și on-site) care prevede desfășurarea cursurilor exclusiv on-line și desfășurare stagiilor 

și a lucrărilor practice on-site cu anumite particularizări care să reducă la maximum posibil riscul de 

infectare.  

Astfel studenții nevaccinați din diferite motive sau cu alte contraindicații au putut solicita 

conducerii aprobarea de a efectua stagiile/lucrările practice on-line iar cadrelor didactice nevaccinate 

sau cu alte probleme legate de riscuri sporite conexe cu infecția SARS-CoV-2, li s-a creat posibilitatea 

de a desfășura activitatea didactică on-line. 

Evaluarea activităților on-line a continuat să fie monitorizată de comisiile înființate în acest 

scop și menționate anterior, în timp ce evaluarea activităților on-site a revenit DEACE și CEACE-

urilor din cadrul facultăților. 

Atât DEACE cât și comisiile de calitate pe facultăți sunt și vor fi implicate în procesele 

complexe de evaluare și acreditare instituționala și internațională, două obiective majore și de maximă 

importanță pe care universitatea noastră si le-a propus în perioada imediat următoare.  

De asemenea cu tot contextul pandemic în care ne aflăm universitatea a menținut preocupări 

atât în privința îmbunătățirii permanente a condițiilor de desfășurare a activităților educaționale on-

site și a adaptării lor la situația prezentă în vederea reducerii riscului de infecție, precum și în privința 

dezvoltării echilibrate a resursei umane. 
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Situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de 

cercetare 

Comisia de Etică 

În cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara funcționează 

Comisia de Etică, constituită la propunerea Consiliului de Administrație al UMFVBT prin Hotărârea 

din 15.04.2020, aprobată de Senatul UMFVBT prin Hotărârea nr.3/5189/29.04.2020 și Decizia 

Rectorului nr 210/14.05.2020 având următoarea componență: 

Președinte:Conf. Univ. Dr. Daniela Radu 

Vice-președinte:Ş.L. Dr. Veronica Ciocan 

Membri: 

Prof. Univ. Dr. Iulian Puiu Velea  

Porf. Univ. Dr. Roxana Lucia Șirli  

Conf. Univ. Dr. Dorina Elena Coricovac 

Conf. Univ. Dr. Cristian Mornoș 

Conf. Univ. Dr.Anca Jivanescu 

Ş.L. Dr. Daniel Malița 

Ing. Sever Sbârnă 

Stud. Lieb Katharina 

Stud. Hudac Andrei Rareș 

Comisia de Etică a UMFVBT își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare 

și Funcționare, în conformitate cu Carta Universității de Medicină si Farmacie ”Victor Babeș” din 

Timișoara-2020, Codul de Etică Universitară dar și cu celelalte documente cu valoare decizională ale 

UMFVBT și cu legislația în vigoare. 

În etica academică, autonomia, responsabilitatea și libertatea (atât pentru organizațiile 

academice, cât și pentru membrii lor individuali) sunt concepte centrale. Membrii comunității 

universitare se bucură de libertatea academică. Ei pot investiga orice subiect, pe baza metodologiei 

științifice. Aceasta implică libertatea de a comunica rezultatele cercetării, prin orice mijloace, 

studenților, comunității științifice naționale și internaționale, cu respectarea normelor legale, 

deontologice și de conduită universitară, precum și a principiilor obiectivității și tolerantei. Personalul 

didactic se bucură de libertate de expresie în predarea disciplinei care i-a fost încredințată. 
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Comisia de Etică promovează congruența dintre etica academică și normele juridice și cele 

disciplinare în sensul aplicării prevederilor etice și juridice care ne oferă direcțiile generale de urmat 

în situațiile particulare aduse la cunoștința comisiei prin sesizările primite și prin autosesizări. 

Preocupările Comisiei acoperă chestiunile de etică pe o sferă largă, care cuprinde atât cadrele didactice 

ale universității dar și personalul nedidactic, studenții și toate persoanele și instituțiile aflate în relație 

profesională cu universitatea, relațiile dintre aceștia si universitate. 

O primă preocupare a actualei componențe a Comisiei a fost actualizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Comisiei de Etică. După deliberări în cadrul ședințelor de lucru, comisia a 

înaintat spre avizare Consiliului de Administrație al UMFVBT un document modern, ancorat în 

realitățile dinamice ale învățământului academic actual, document aprobat de membrii comisiei în data 

de 19.10.2020. 

Conform ROF, Comisia de Etică universitară analizează și soluționează sesizări și autosesizări 

privind abaterile de la etica și deontologia universitară, propunând sancțiuni atunci când este cazul; 

elaborează un raport anual referitor la activitatea depusă, situaţia rezolvării sesizărilor și 

autosesizărilor, raport care este înaintat Rectorului UMFVBT şi Senatului universitar. În afara acestor 

atribuții curente membrii comisiei iniţiază modificarea sau completarea Codului de etică și deontologie 

profesională al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara si a 

Regulamentului de funcționare al Comisiei prin formularea de propuneri care sunt transmise Senatului 

UMFVBT. 

Preocuparea permanentă a comisiei de etică universitară este respectarea art.9 (1) al Cartei 

universitare: ”Membrii universității vor fi tratați drept, corect și echitabil. Nu se permite discriminarea 

sau exploatarea, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte și se aderă la ideea potrivit căreia 

corectitudinea și echitatea previn abuzul de putere.” În acest spirit au fost analizate sesizările primite 

și s-au dispus măsuri în consecință cu faptele petrecute.  

Desfășurate într-o perioadă dificilă de pandemie datorată infecției cu virusul SARS CoV 2, în 

anul 2020, întrunirile Comisiei de Etică au avut loc on-line ( o singură ședință s-a desfășurat on-site în 

clădirea universității) și s-a renunțat la intervievarea părților implicate în sesizările analizate, membrii 

comisiei obținând informațiile necesare prin solicitarea opiniilor în scris, fapt ce a prelungit perioada 

necesară analizării sesizărilor și a multiplicat numărul necesar de întruniri pentru exprimarea opiniilor 

și luării hotărârilor. 

În cadrul ședințelor de lucru, analiza sesizărilor primite a avut în vedere stabilirea obiectivă a 

veridicității și legalității sesizărilor precum și respectarea strictă a atribuțiilor comisiei. Rapoartele de 

caz au cuprins propuneri atât de rezolvare a situațiilor neconforme create, dar și de asigurare și/sau de 

redobândire a unui climat etico-moral corespunzător. 
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De la începutul mandatului actualei componențe a Comisiei, au fost primite un numar de 6 

sesizări din care 2 au fost considerate de competența acestei comisii, celelalte fiind returnate cu 

explicațiile necesare. 

Sesizările analizate au interesat următoarele aspecte: 

- comportamentul neetic între studenți din cadrul Facultății de Medicină Dentară. În urma 

documentelor clarificatoare solicitate și primite, solutia Comisiei de etică universitară 

a fost: propunere scrisă către Prorectoratul didactic al UMFVBT cu sugestia de 

transparentizare și oficializare a înregii corespondențe dintre cadrele didactice și 

studenți (prin reprezentanții acestora) prin modalități oficiale; formularea unui 

avertisment scris către studentul care a manifestat atitudine neprincipială față de colegii 

săi; înaintarea unei adrese către Decanatul Facultății de Medicina Dentară cu 

recomandarea de a se lua măsuri la nivel de facultate pentru aplanarea situației 

conflictuale create și reintrarea în normalitate. 

- standardele de participare la stagii și la examene stabilite în cadrul Disciplinei de 

Parodontologie; la care Comisia, după deliberări, a înaintat Decanatului Facultății de 

Stomatologie recomandări privind necesitatea adaptării cerințelor pentru participarea 

echitabilă a tuturor studenților la activitățile didactice și la examenele practice în 

conformitate cu baza legală, la condițiile speciale create de actuala pandemie, ținând 

cont de perioada lungă (două semestre) în care activitatea didactică și de evaluare a 

studenților s-a desfășurat doar on-line și consecințele acestei realități asupra pregătirii 

lor practice. 

În afara acestor sesizări care au corespuns sferei de activitate a comisiei, au fost primite și alte 

4 adrese care nu au fost considerate de competența acesteia și care au fost returnate cu explicațiile 

necesare sau înaintate spre forurile competente. 

O altă activitate a Comisiei a fost reprezentată de implicarea în activitatea de consultare publică 

inițiată de Consiliul de Etică și Management Universitar ( CEMU) privind Procedura de auditare 

periodică a comisiilor de etică din universități, care s-a finalizat prin adoptarea formei finale a 

procedurii prin ședința CEMU din 10.12.2020, urmată de participarea unora dintre membrii comisiei 

la o prima dezbatere organizată de CEMU și intitulată „Etica și deontologia universitară în România – 

realități și perspective”. În urma acestei dezbateri s-au desprins mai multe concluzii cea mai importantă 

fiind necesitatea corelării legislației actuale privind etica universitară pentru optimizarea activității 

comisiilor de etică universitară. 

În cadrul ședințelor de lucru membrii Comisiei de Etică au prezentat informări referitoare la 

modul în care se respectă normele Codului de Etică în cadrul universității și au făcut propuneri pentru 

o mai bună cunoaștere și implementare a acestuia, pentru îmbunătățirea climatului etico-moral atât în 

rândul studenților dar și al cadrelor didactice. 
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Prin intermediul directorilor de Departamente și al Secretariatelor facultăților, care 

înregistrează activitatea de evaluare și notare a studenților s-a urmărit evitarea practicilor 

nedeontologice de favoritism, de aplicare a unor standarde duble în evaluarea studenților sau a unor 

cazuri de persecuție sau răzbunare.  

În urma activităților desfășurate, membrii Comisiei de Etică a UMFVBT apreciază că pentru 

păstrarea unui înalt nivel etico-moral în activitatea universității noastre este necesar să se acorde o 

atenție sporită anumitor aspecte legate de:  

 bună cunoaștere a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate în procesul academic 

(studenți, profesori, personal non-didactic etc.); 

 optimizarea relaționării între cadrele didactice și studenți, factorii de decizie și structurile 

organizaționale și funcționale ale UMFVBT,  

 racordarea programei didactice și a cerințelor privind desfășurarea proceselor didactice și de 

examinare la situația particulară creată de pandemia de Covid-19. 

 modul de delegare a activităților de predare-învățare statuate în normele didactice ale titularilor 

de disciplină către asistenți universitari. 

 analiza în sedințele departamentelor și a Consiliilor facultăților a modului în care sunt 

respectate normele morale academice și adoptarea măsurilor specifice pentru respectarea lor. 

Dezvoltarea unei culturi organizaționale privind calitatea învățământului superior care să 

pornească de la principii de etică și integritate academică este nu numai un indicator al procesului de 

auditare a activității comisiei ci și una din misiunile noastre ca și cadre universitare. În acest scop, 

Comisia de Etică universitară propune măsuri și acțiuni spre a fi aprobate de către Senat. Raportul 

Comisiei, împreună cu observațiile și propunerile adoptate de Senat urmând să fie prezentat în toate 

departamentele universității. 

Comisia de Etică și Deontologie Profesională a Senatului 

Comisia de de Etică și Deontologie Profesională a fost înființată prin hotărârea Senatului 

UMFVBT din data de 29.04.2020, având scopul de a analiza anumite aspecte care pot ține de etica și 

deontologia profesională a membrilor comunității academice a UMFVBT pentru care a fost sesizată. 

Activitatea inițială a comisiei a fost de a se documenta privind modalitatea de reglementare a 

activității profesionale sub aspectul principiilor etice și a normelor deontologice specific activității 

universitare medico-farmaceutice, pornind de la legislația în domeniul universitar, precum și de la 

documente formalizate prin care se desfășoară această activitate. Prin urmare comisia a elaborat 

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de etică și deontologie profesională a Senatului 

UMFTVB, pe care l-a înaintat Senatului universitar pentru a fi aprobat în ședința acestuia.  
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În urma analizei regulamentului propus, acesta a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 

166/17456/25.11.2020. Documentele referitoare la înființarea, componența comisiei și regulamentul 

de funcționare a CEDP sunt publice și sunt vizibile pe site-ul UMFVBT. 

În centrul activității CEDP se află întreaga activitate a cadrelor didactice, a studenților și tuturor 

salariaților UMFVBT, sub prisma conduitei, a atitudinilor profesionale și comportamentale uzuale în 

relație cu studenții , precum și între membrii comunității universitare și terți.  

Până în prezent nu a fost făcută nicio sesizare a comisiei care să intre în atribuțiile și 

competențele acesteia. 

Comisia de Etică a Cercetării Științifice 

În actuala componență și structură Comisia de Etică a Cercetării Științifice (CECS) a fost 

înființată prin Hotărârea de Senat nr 23/6022 din 27.05.2020, prin care se avizează structura și 

componența Comisiei de Etică a Cercetării Științifice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

”Victor Babeș” din Timișoara, (aprobarea CA 06.05.2020), președinte: prof. univ. dr. Alexandra 

Enache, membri: , prof. univ. dr. Liliana Porojan, prof. univ. dr. Mihai Gafencu, prof. univ. dr. Ștefan 

Ioan Stratul, conf. univ. dr. Sorin Dumitru Ioanovici, conf. univ. dr. Edward Șeclăman, conf. univ. dr. 

Adrian Sturza, conf. univ. dr. Ionuț Valentin Ledeți, ș.l.dr. Tiberiu Răzvan Bardan, consilier juridic 

Cristian Hinț, student Luana Maria Gosman, anul III, Facultatea de Medicină, student Ioan Dragoș 

Crăciun, anul V, Facultatea de Medicină Dentară, student Andrada Campan, anul IV, Facultatea de 

Farmacie. 

Ulterior înființării, membrii CECS s-au preocupat de elaborarea „Codului de etică al cercetării 

ştiinţifice din UMFVBT”, prin actualizarea și modificarea precedentului cod, precum și de modificări 

corespunzătoare a documentelor funcționale. Astfel, au fost depuse pentru analiză și aprobarea 

conducerii UMFVBT, următoarele documente: 

- Codul de etică al cercetării ştiinţifice din Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” 

din Timişoara,  

- Regulament și proceduri operaţionale pentru emiterea unui aviz de etică asupra unui proiect de 

cercetare ştiinţifică (anexa 1),  

- Documentaţie în vederea obţinerii avizului comisiei de etică a cercetării (anexa 2) 

- Documentaţie în vederea obţinerii avizului comisiei de etică a cercetării pentru studii doctorale 

(anexa 3). 

Activitatea comisiei se adresează tuturor cercetătorilor din cadrul UMFVBT asigurarea 

conformității tuturor proiectelor de cercetare derulate în cadrul UMFVBT cu principiile etice precizate 

în Codul de Etică al Cercetării Științifice al UMFVBT şi elaborarea unui aviz, protecţia subsecventă a 

participanților împotriva tuturor inconvenientelor care pot să apară în timpul cercetării; respectarea 

drepturilor și obligațiilor cercetătorilor; respectarea drepturilor și obligațiilor subiecților cercetării. Cu 
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sprijinul departamentului IT, a fost creată adresa de mail dedicată comisie cecs@umft.ro pentru a 

facilita comunicarea între comisie și solicitanții avizelor pentru proiecte de cercetare.  

CECS a colaborat cu diferite structuri instituţionale din cadrul UMFVBT și/ sau din afara 

acesteia, pentru evaluarea etică cât mai eficientă a proiectelor de cercetare elaborate și depuse în cursul 

anului 2020. CECS a colaborat cu instituţii cu atribuţii în domeniul eticii care activează pe plan local, 

naţional şi internaţional, pentru o mai bună cunoaştere şi aplicare a principiilor de etică a cercetării, 

respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Gr T Popa și Universitatea de Medicină și Farmacie 

Carol Davila. 

Pe parcursul anului 2020 au fost făcute peste 60 de solicitări de evaluare etică a proiectelor de 

cercetare științifică medico-farmaceutică, astfel:  

- avizarea studiilor de cercetare doctorală 50, din care 3 situații în care s-a solicitat prelungirea 

unor avize pentru cazuri de dificultăți în constituirea lotului de studiu propus inițial în studiul 

doctoral;  

- avizarea proiectelor de cercetare 11 solicitări; 

- acord specific pentru publicarea unor articole (cu aviz de etică deja existent) 3 solicitări. 

Pentru elaborarea avizelor de etică au fost puse la dispoziția comisiei documetele solicitate prin 

regulamentul de funcționare și mai ales au fost purtate discuții cu cercetătorii în vederea clarificării 

unor dificultăți și sau neclarități, astfel încât să fie respectate cerințele etice ale cercetării. Acolo unde 

a fost necesar s-a acordat consultanță și au fost sfătuiți cercetătorii pentru adaptarea studiului care 

necesita ajustări privind etica cercetării. 

În cazul studiilor de cercetare în care sunt utilizate animale de experiență, cercetătorii au 

identificat o soluție fiabilă de colaborare cu Universitatea de Științe Agrilole și Medicină Veterinară a 

Banatului ”Regele Mihai I al României”, în contextul în care s-a constituit Alianța Timișoara 

Universitară, care permite o colaborare strânsă între universități îndeosebi în domeniul cercetării.  

Activități cu caracter permanent 

Având în vedere că cerințele etice aplicabile cercetării medico-farmaceutice cunosc o evoluție 

foarte dinamică și sunt modificate prin intermediul unor recomandări internaționale ale forumurilor de 

specialitate, CECS continuă să realizeze documentări la zi și va actualiza permanent documentele în 

baza cărora funcționează. Totodată aceste modificări vor fi făcute publice și vor fi prezentate 

comunității academice. 

mailto:cecs@umft.ro
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Situația inserției profesionale a absolvenților 

Situația inserției profesionale a absolvenților UMFVBT este cel mai fidel reprezentată de 

rezultatele obținute la Concursul Național de Rezidențiat, în urma căruia absolvenții sunt încadrați în 

activitatea profesională medico-farmaceutice aferentă celor trei domenii: Medicină, Medicină Dentară 

și Farmacie.  

Obținerea unui loc de pregătire în rezidențiat se face în urma promovării Concursului Național 

de Rezidențiat și clasificării ulterioare acestuia. În anul 2020 Concursul Național de Rezidențiat s-a 

desfășurat pentru toate cele trei domenii (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie) în data de 15 

Noiembrie 2020, subiectele și clasificarea fiind unice la nivel național. Concursul Național de 

Rezidențiat a fost organizat în 6 centre universitare, UMFVBT fiind una din universitățile 

organizatoare, răspunzând de desfășurarea concursului în centrul universitar Timișoara.  

Domeniul Medicină 

La sesiunea 15 Noiembrie 2020 a Concursului Național de Rezidențiat 96,16% dintre 

absolvenții promoției 2020 a programului de studii Medicină Generală au promovat concursul, putând 

opta pentru un loc de pregătire în rezidențiat – rată de promovabilitate ce indică o excelentă încadrare 

profesională a absolvenților acestui program de studiu.  

Absolvenții programului de studiu Medicină Generală ai UMFVBT s-au poziționat pe cea de-

a patra poziție din cele 14 instituții de la care au participat candidați (o poziționare mai bună cu 2 locuri 

comparativ cu anul 2019). 

 Centrul Universitar Mediana Scor Mediana pozitie 
clasament 

Promovabilitate 

1 Cluj 808.5 1154.5 99.34% 

2 Bucuresti 799 1300 97.71% 

3 Iasi 765.5 1867.5 96.33% 

4 Timisoara 748 2138 96.16% 

5 Tg Mures 747.5 2143 97.06% 

6 Craiova 745 2180 92.28% 

7 Sibiu 735.5 2342.5 98.98% 

8 Brasov 722 2558 92.63% 

9 Oradea 692 3059 86.86% 

10 Constanta 690 3081 90.80% 

11 Titu Maiorescu 656 3608 74.77% 

12 Arad 656 3615 83.82% 

13 Chisinau 655.5 3626 89.29% 

14 Galati 652 3695 71.29% 
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Peste 27% dintre absolvenții programului de studiu Medicină Generală din cadrul UMFVBT 

au obținut punctaje mai mari de 800 de puncte.  
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Domeniul Medicină Dentară 

La sesiunea 15 Noiembrie 2020 a Concursului Național de Rezidențiat 77,38% dintre 

absolvenții promoției 2020 a programului de studii Medicină Dentară au promovat concursul, putând 

opta pentru un loc de pregătire în rezidențiat. Este de menționat că absolvenții programului Medicină 

Dentară au drept de liberă practică și fără a urma pregătirea în rezidențiat, așadar  

Absolvenții programului de studiu Medicină Dentară ai UMFVBT s-au poziționat pe cea de-a 

șaptea poziție din cele 14 instituții de la care au participat candidați. 

 Centrul Universitar Mediana Scor Mediana pozitie 
clasament 

Promovabilitate 

1 Cluj 690 381 91.58% 

2 Sibiu 671 484 85.71% 

3 Chisinau 657 552 84.21% 

4 București 655 569 82.86% 

5 Tg Mures 633 693 83.95% 

6 Iasi 611 827 69.59% 

7 Timisoara 586 1023 77.38% 

8 Craiova 581 1064 68.49% 

9 Oradea 575 1130 69.39% 

10 Constanta 567 1206.5 67.65% 

11 Galati 528 1632.5 50.00% 

12 Arad 518 1743 47.06% 

13 Titu Maiorescu 498 1978 37.65% 

14 Apollonia Iasi 481 2210 25.00% 

 

Domeniul Farmacie 

 La sesiunea 15 Noiembrie 2020 a Concursului Național de Rezidențiat 91,84% dintre 

absolvenții promoției 2020 a programului de studii Farmacie au promovat concursul, putând opta 

pentru un loc de pregătire în rezidențiat. Este de menționat că absolvenții programului Farmacie au 

drept de liberă practică și fără a urma pregătirea în rezidențiat, așadar  

Absolvenții programului de studiu Farmacie ai UMFVBT s-au poziționat pe cea de-a cincea 

poziție din cele 12 instituții de la care au participat candidați. 

 

 

 

 



 
 
 
 
                              

           Rectorat 
    

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, 

România 

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

      www.umft.ro 

P
ag

in
a 
4

2
 

 Centrul Universitar Mediana Scor Mediana pozitie 
clasament 

Promovabilitate 

1 Cluj 726.5 553 100.00% 

2 Tg Mures 710.5 690 96.77% 

3 Bucuresti 710 696 96.15% 

4 Iasi 699 776 92.59% 

5 Timisoara 660 1141 91.84% 

6 Oradea 638 1327 88.24% 

7 Craiova 627 1444 84.38% 

8 Sibiu 608 1646 79.17% 

9 Constanta 584 1901 79.17% 

10 Galati 557 2142 68.97% 

11 Titu Maiorescu 543 2248 66.67% 

12 Arad 538 2275 50.00% 
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Dezvoltare 

Relații inter-instituționale 

Relațiile de cooperare inter-instituționale reprezintă unul dintre pilonii strategiei de dezvoltare 

a UMFVBT. În acest sens, anul 2020 a reprezentat anul deschiderii către cooperarea inter-instituțională 

a universității noastre, fiind inițiate în acest an parteneriate ale universității noastre cu universitățile de 

profil medico-farmaceutic din țară, alte universități din centrul universitar Timișoara, alte universități 

din regiune precum și cu instituții publice implicate direct sau indirect în activitatea universitară.  

Astfel, în anul 2020, UMFVBT a fost semnatară a următoarelor parteneriate: 

- Alianța Universitară G6 – UMF. A fost înființată în data de 2 Octombrie 2020 și are ca 

principale obiective promovarea intereselor învățământului superior medical precum și de 

a crea un cadru comun de cooperare în domeniile educaționale, științifice și extra-

curriculare. Alianța Universitară G6-UMF este formată din cele șase Universități de 

Medicină și Farmacie tradiționale din România: 

o Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davilla” din București 

o Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca 

o Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

o Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași 

o Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 

Târgu Mureș 

o Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara 

În anul 2020, sub egida Alianței Universitare G6 UMF s-a realizat actualizarea bibliografiei 

pentru Concursul Național de Rezidențiat, astfel încât bibliografia actuală să corespundă 

realităților momentului pentru toate cele trei domenii de concurs: Medicină, Medicină 

Dentară și Farmacie.  

- Alianța Timișoara Universitară (ATU). A fost înființată în data de 19 iunie 2020 și este 

prima structură de cooperare și consolidare a centrului universitar și a platformei de 

cercetare, dezvoltare și inovare științifică din Timișoara, care își propune să contribuie în 

mod relevant, printr-o strategie comună a celor patru universități publice din Timișoara. 

ATU este formată din 

o Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

o Universitatea de Vest din Timișoara 

o Universitatea Politehnica din Timișoara 
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o Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 

al României" 

- Acordul de parteneriat inter-instituțional semnat între Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din 

Arad 

- Acordul de parteneriat cu Consiliul Județean Timiș 

- Acordul de parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara 

- Acordul de parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara 

- Acordul de parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița. 

- Acordul de parteneriat cu Primăria Ghiroda  

Adaptarea procesului educațional pentru mediul on-line 

În vederea adaptării la noile condiții, impuse de situația epidemiologică a anului 2020 a fost 

accelerată adopția mijloacelor specifice educației la distanță, în mediul on-line. Întreruperea procesului 

didactic on-site a dus la adoptarea într-un ritm rapid a acestor mijloace și, cu siguranță, majoritatea 

acestora fi utilizate și după re-întoarcerea la formatul tradițional, pentru augmentarea și creșterea 

calității procesului educațional.  

Direcțiile abordate au fost: 

- Asigurarea accesului tuturor studenților și cadrelor didactice la platforma de eLearning a 

Universității: moodle.umft.ro 

- Achiziționarea unui sistem de videoconferință dedicat procesului educațional. Platforma 

aleasă a fost una consacrată (Zoom), o platformă adaptată nevoilor procesului didactic on-

line. Soluția de videoconferință poate fi instalată pe orice dispozitiv conectat la internet și 

oferă soluții de monitorizare, trasabilitate și auditare a procesului didactic. Conex soluției 

de videoconferință a fost achiziționată și o soluție de webinar pentru transmisiunile 

destinate unui auditoriu de mari dimensiuni, prin intermediul căreia s-au organizat 

evenimente marcante din viața universității (de ex. deschiderea anului universitar), 

evenimente educaționale destinate tuturor studenților universității (de ex. Seara Cazurilor 

Clinice) sau evenimente cu un caracter inovator (de ex. Conferințele Antreprenoriale). Prin 

intermediul soluției de videoconferință s-au organizat 14.636 de întâlniri virtuale (cursuri, 

lucrări practice, stagii, susțineri de doctorate, abilitări și concursuri didactice organizate on-

line), cumulând un număr de  65.408.590 minute de videoconferință respectiv un număr de 

931.528 participări la videoconferințe. Totodată au fost organizate 37 webinarii care au 

cumulat un număr de 5.969 participanți. 
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- Implementarea unei soluții de examinare la distanță. Pe această axă a fost aleasă o soluție 

consacrată, utilizată anterior de universități de prestigiu la nivel mondial: platforma 

classmarker.com. Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet, 

cerința de lățime de bandă este minimă și are implementate soluții de securitate și anti-

fraudă dezvoltate special pentru examinări la distanță. Prin intermediul acestei soluții s-au 

organizat examinările aferente sesiunilor de examinare, examenului de licență precum și a 

admiterii candidaților din state ale Uniunii Europene. De la implementarea soluției, prin 

intermediul platformei au fost susținute 85.029 examinări la distanță.  

- Adaptarea website-ului universității la cerințele tehnice actuale și la noua strategie de 

identitate vizuală a UMFVBT, o adaptare care să permită integrarea sistemului informatic  

de management universitar, aflat în curs de dezvoltare.  

- Asigurarea de conținut educațional on-line: s-a oferit în perioada de lockdown acces tuturor 

studenților, cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor UMFVBT la biblioteca 

virtuala Elsevier și la platforma de cursuri on-line Coursera.org.  

- Inițierea unor proiecte educaționale inovatoare: Seara Cazurilor Clinice și Conferințele 

Antreprenoriale. 

- Adoptarea unei soluții de semnătură electronică facilă, utilizată pentru semnarea 

documentelor la distanță. Varianta adoptată a fost soluția tehnică docusign.org ce a fost 

utilizată cu succes la semnarea documentelor aferentă susținerii doctoratelor, tezelor de 

abilitare și a concursurilor didactice.  

Dezvoltare patrimonială 

În momentul de față, spațiile destinate educației, cercetării și conexe sunt utilizate la capacitate 

maximă. Pentru a putea pune în aplicare planurile de dezvoltare propuse pentru UMFVBT una dintre 

principalele direcții de dezvoltare este reprezentată de dezvoltarea patrimonială.  

În acest sens, în anul 2020, UMFVBT a reușit să demareze unul dintre principalele proiecte de 

dezvoltare patrimonială, baza de la Ghiroda, ,,Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, comuna Ghiroda, jud. Timiș, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație nr. 4004/27.10.2021, și inclus în Lista 

sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ,,Unități și instituții de învățământ de 

stat”, la poziția 248, fiind în curs de implementare. 

Rector, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  


