
 
 
 
 
                              

 

 

 

REFERAT  
 

AL COMISIEI DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR 

REFERITOR LA RAPORTUL RECTORULUI PRIVIND STAREA 

UNIVERSITĂȚII, PE ANUL 2020 
 

 

       Conform art. 130 alin 2, al Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Rectorul universității prezintă 

anual un raport public privind starea universității.  

       Conform art. 60, alin. s) din Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara : „ Senatul universitar validează raportul anual al Rectorului UMFVBT, în baza referatelor 

realizate de comisiile sale de specialitate ”. 

 

        În acest sens, „Comisia de evaluare a managementului universitar” a emis prezentul Referat pe 

baza „Raportului Rectorului privind starea universității, pe anul 2020”,  întocmit de către dl. prof. univ. 

dr. Octavian Marius Crețu, Rector al UMF „Victor Babeș ” din Timișoara. 

        În urma analizei, comisia a costatat că Raportul prezintă în detaliu situația financiară a Universității. 

Comisia apreciază că în contextul pandemiei Covid 19,  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, reușind astfel să înregistrat 

un cash-flow pozitiv pe perioada 2020, respectiv la  data de 31.12.2020 instituția  înregistrând un 

excedent financiar de 34.647.029 lei (obţinut din activitatea operaţională - 33.425.911 lei - şi din 

activitatea financiară – 1.221.118 lei ). 

       În ceea ce privește situația programelor de studiu este lăudabilă preocuparea universității de a 

motiva studenții  pentru perfecţionarea profesională continuă pe parcursul întregii vieţi, fiind 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. Comisia reține cateva 

aspecte pozitive, respectiv : acreditarea ARACIS în cursul anului 2020 a programului de studiu 

Medicină Dentară în limba engleză, obținând calificativul „încredere”,  autorizarea ARACIS a 

programului de studii Asistenţă de Profilaxie Stomatologică, obținând de asemenea calificativul 

„încredere”.  La nivel de master- Facultatea de Farmacie, se constata o usoara crestere a numarului de 

student, de 21.15%. 

       Un rol important în ceea ce privește pregătirea acordată studenților UMFVBT de-a lungul anilor 

de studiu, este promovabilitatea examenului de rezidențiat , care la nivelul anului 2020 indică o 

excelentă încadrare profesională a absolvenților, astfel : la programul de studii Medicină Generală din 

cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara, poziționarea 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), la 

programul de studiu Medicină Dentară din cadrul UMFVBT poziționarea pe cea de-a șaptea poziție 

din cele 14 instituții de la care au participat candidați, iar la programul de studiu Farmacie din cadrul 

UMFVBT poziționarea pe cea de-a cincea poziție din cele 12 instituții de la care au participat candidați. 



 
 
 
 
                              

 

       Este salutară viziunea universității asupra cercetării științifice, astfel UMFVBT prin 

Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Management al Granturilor (DCMG) este implicată în toate 

activităţile legate de competiţiile de proiecte de cercetare-dezvoltare, de derulare a proiectelor câştigate 

și de lansare a unor noi proiecte. Comisia reține că în cursul anului 2020 s-au aflat în derulare un număr 

de 36 granturi finanţate prin instrumente naţionale şi internaţionale ( ex : 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). De asemenea la nivelul UMFVBT sunt înființate 10 centre de cercetare avansată  și 39 centre 

metodologice si de cercetare. 

        Este de apreciat faptul că în cursul anului 2020, în contextul pandemiei Covid 19, managementul 

universității a răspuns cu profesionalism și echilibru, preocupându-se de îmbunătățirea permanentă a   

calității educaționale și implicit a tuturor aspectelor conexe cu aceasta. Este evidentă strădania 

universității de a asigura condiții optime în ceea ce privește calitatea activităților didactice adoptând 

într-un ritm rapid  mijloace specifice educației la distanță, în mediul on-line (ex : Asigurarea accesului 

tuturor studenților și cadrelor didactice la platforma de eLearning a Universității: moodle.umft.ro, 

achiziționarea unui sistem de videoconferință dedicat procesului educațional, implementarea unei 

soluții de examinare la distanță.) 

      Analiza calității procesului didactic s-a materializat prin elaborarea unei Metodologii care are în 

vedere organizarea și desfășurarea procesului didactic on-line în cadrul UMF „Victor Babeș” 

Timișoara, începând cu data de 9 martie 2020. Totodată prin Decizia Rectorului s-au inființat la nivelul 

celor trei Facultăți,  comisii de evaluare  a organizării și desfășurării procesului didactic on-line, tocmai 

pentru a acorda o atenție minuțioasă activității didactice și modului în care materialele didactice au 

fost puse la dispoziția studenților. De asemenea în contextul pandemic cand situația a permis 

desfășurarea studiilor onsite, universitatea a menținut preocupări atât în privința îmbunătățirii 

permanente a condițiilor de desfășurare a activităților educaționale onsite și a adaptării lor la situația 

prezentă în vederea reducerii riscului de infecție, precum și în privința dezvoltării echilibrate a resursei 

umane. Având în vedere că nu s-au înregistrat sesizări din partea studenților sau a cadrelor didactice, 

comisia apreciază ca fiind eficiente toate măsurile implementate de conducerea UMFVBT. 

       Raportul Rectorului subliniază importanța acordată eticii academice cuprinzând 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. Prin înființarea Comisiilor 

de universitatea urmărește aplicarea prevederilor etice și juridice, asigurarea unui climat etico-moral 

corespunzător. Din raport rezultă un numar scăzut de sesizări ceea ce dovedeste faptul că la nivelul 

UMFVBT se respectă etica și deontologia universitară. În ceea ce privește Comisia de Etică a 

Cercetării Științifice se urmărește asigurarea conformității tuturor proiectelor de cercetare derulate în 

cadrul UMFVBT. 

      Comisia de evaluare a managementului universitar este încântată de accentul pus pe cooperarea 

inter-instituțională a universității noastre. Astfel în anul 2020 sunt inițiate o serie de parteneriate ale 

UMFVBT 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( ex :Alianța Universitară G6 – UMF,  Alianța Timișoara 

Universitară (ATU), Acordul de parteneriat inter-instituțional semnat între Universitatea de Medicină 

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



 
 
 
 
                              

 

      Comisia apreciază preocuparea conducerii acordată asigurării bazei materiale, mai precis reușita 

conducerii UMFBVT privind demararea în anul 2020 a unuia 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. 

       Față de aspectele de mai sus, Comisia de specialitate a Senatului, de evaluare a managementului 

universitar, propune Senatului Universitar, VALIDAREA „Raportului Rectorului privind starea 

universității, pe anul 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                              

 

 

 

 

 

 

Către,  

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „ Victor Babeș” din Timișoara 

 

În atenția d-lui Președinte, prof. univ. dr. Craina Marius 

 

 

 

 

Stimate Domnule Președinte, 

 

 

 

     Ca răspuns la adresa dvs. nr. 7633/02.04.2021, vă transmitem referatul Comisiei de evaluare a 

managementului universitar privind validarea Raportului Rectorului UMFVBT pe anul 2020. 

 

 

Cu deosebită considerație,  

  

 

 

Prof.univ.dr. Prejbeanu Radu  

Preşedinte al Comisiei de evaluare a managementului universitar 

 

 

 


