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Domnului Prof. univ. dr. Marius Craina, 

PREȘEDINTE AL SENATULUI 

 

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 7633/02.04.2021, adresată Comisiei de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice a Senatului, anexam referatul comisiei.  

 

REFERAT 

ASUPRA RAPORTULUI ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII PE 

ANUL 2020 

Luând in considerare: 

- Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

- Prevederile art.60, alin. s) din carta Universității de Medicină și Farmacie “ Victor Babeș” din 

Timișoara, având următorul conținut, “Senatul universitar validează raportul anual al 

rectorului UMFVBT, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate”, 

Comisia de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice întocmește 

următorul referat, asupra “ Raportului Rectorului privind starea universității, pe anul 2020”, referat 

transmis Senatului universitar de domnul Prof. Univ. Dr. Octavian Marius Crețu, Rector al 

Universității de Medicină și Farmacie “ Victor Babeș” din Timișoara, prin adresa nr. 700/24.03.2021 

și prezentat în ședinta Senatului din data de 31.03.2021.  

Raportul anual al rectorului este o componentă fundamentală a răspunderii publice și constituie 

una dintre principalele condiții pentru accesul la finanțările din bugetul public, conform prevederilor 

art. 130, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (LEN).  

Raportul analizat prezintă într-o manieră acurată, bine structurată, informațiile aferente 

paragrafelor stipulate prin lege, prezentând totodată și obiectivele asumate în planul managerial. 

Raportul subliniză, în mod realist, provocările primului an al mandatului 2020-2024, în contextul crizei 

sanitare generate de infecția cu virusul SARS-CoV2.  

Elaborat conform prevederilor art. 130, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (LEN), 

raportul privind starea Universității pe anul 2020 include informațiile solicitate prin lege, dar prezintă 

și cele mai importante realizări ale anului 2020. Considerăm că raportul oferă comunității academice, 

într-o manieră corectă și transparentă, informații referitoare la: situația financiară a UMFVBT, situația 

fiecărui program de studiu, situația personalului instituției și a posturilor vacante, rezultatele 

activităților de cercetare, situația asigurării calității activităților desfășurate în cadrul UMFVBT, 
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situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, situația inserției profesionale 

a pacienților, conform prevederilor legale.  

De asemenea, este prezentată dezvoltarea relațiilor inter-instituționale de importanță strategică 

națională și regională pentru sistemul universitar din țara noastră, respectiv: a) constituirea Alianței 

universitare G6-UMF a celor 6 Universități de Medicină și Farmacie tradiționale din Romania, sub 

egida căreia s-a realizat actualizarea bibliografiei examenului de rezidențiat pentru domeniile 

Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, b) constituirea Alianței Timișoara Universitară (ATU) a 

celor 4 universități publice din Timișoara, prima structură ce iși propune să asigure cooperarea și 

consolidarea platformei de cercetare, dezvoltare și inovare științifică din vestul țării și, nu în ultimul 

rând c) acordul de parteneriat inter-instituțional cu Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad. 

Relațiile inter-instituționale dezvoltate sunt subliniate și de acordurile de parteneriat încheiate cu 

Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Hunedoara și Primăria 

Municipiului Reșița, în scopul ameliorării managementului extensiilor universitare existente, dar și în 

vederea dezvoltării unor noi direcții în acest sens.  

In ceea ce privește dezvoltarea patrimonială, subliniem importanță demarării construcției bazei 

UMFVBT din Ghiroda, proiect major de investiții din cadrul subprogramului “Unități și instituții de 

învătământ de stat”, aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

nr. 4004/27.10.2020.  

Referitor la activitatea de cercetare științifică, raportul anual prezintă o informare corectă și 

transparentă a planului cercetării științifice competitive din cadrul UMFVBT în anul 2020, prin 

evidențierea activităților legate de competițiile de proiecte de cercetare-dezvoltare, derulare a 

proiectelor câștigate, precum și lansarea unora noi.  

În concluzie, Comisia de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice  

propune Senatului Univesității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara validarea 

raportului anual al Rectorului privind starea Universității pe anul 2020.  

Cu respect, 

Comisia Senatului UMF “Victor Babeș” Timișoara de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și 

cercetării Științifice  

 

Președinte :           Conf. Univ. Dr. Constantin-Tudor Luca 

Membri:                Prof. Univ. Dr. Mihaela Adriana Simu  

              Prof. Univ. Dr. Tudor Ovidiu Rareș Olariu  

                              Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrașcu  

                              Student Endre Mate, anul VI, Facultatea de Medicină  

 

 

Timișoara, 15.04.2021 


