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REFERAT
asupra Raportului anual al Rectorului privind starea universit ii pe anul 2020

Comisia pentru revizuirea regulamentelor i a Cartei universitare a Senatului
Universit ii de Medicin i Farmacie „Victor Babe ” din Timi oara (UMFVBT), în baza
art. 213, alin. 6, lit. f) din Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011 (LEN) i a art. 60, lit. s)
din Carta UMFVBT, a analizat Raportul anual privind starea universit ii elaborat de
tre Rectorul universit ii, Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CRE U.
În conformitate cu prevederile art. 130, alin (3) din Legea Educa iei Na ionale nr.
1/2011 (LEN), raportul anual al rectorului este o component a r spunderii publice i
constituie o condi ie fundamental pentru accesul la finan rile din bugetul public.
Raportul prezint sintetic informa iile aferente paragrafelor stipulate prin lege
corelat cu obiectivele asumate în planul managerial, oferind totodat i o perspectiv
realist a provoc rilor primul an al mandatului 2020-2024, în condi iile prelu rii
conducerii universit ii odat cu debutul celei mai importante crize sanitare mondiale,
pandemia COVID-19.
Raportul privind starea universit ii pe anul 2020 este elaborat în conformitate cu
prevederile art. 130, alin. (2) din LEN i include deopotriv informa iile solicitate prin
lege, precum i cele mai importante realiz ri din anul de raportare. Astfel, este oferit o
informare corect
i transparent a comunit ii academice cu privire la: situa ia
financiar a UMFVBT, situa ia fiec rui program de studiu, situa ia personalului institu iei
i a postuilor vacante, rezultatele activit ilor de cercetare, situa ia asigur rii calit ii
activit ilor desf urate în cadrul UMFVBT, situa ia respect rii eticii universitare i a
eticii activit ilor de cercetare, situa ia inser iei profesionale a absolven ilor, potrivit
reglement rilor legale în vigoare.
La acestea se adaug prezentarea succint a dezvolt rii rela iilor interinstitu ionale de importan strategic na ional i regional pentru sistemul universitar
românesc, dup cum urmeaz : a) constituirea Alian ei universitare G6-UMF a celor 6
universit i de Medicin
i Farmacie tradi ionale din România sub egida c reia s-a
realizat actualizarea bibliografiei de reziden iat pentru domeniile Medicin , Medicin
dentar
i Farmacie, b) constituirea Alian ei Timi oara Universitar (ATU) a celor 4
universit i publice din Timi oara, drept prima structur menit s asigure cooperarea i
consolidarea platformei de cercetare, dezvoltare i inovare tiin ific a centrului

universitar de pe Bega i c) acordul de parteneriat inter-institu ional cu Universitatea de
Vest „Vasile Goldi ” din Arad. Tot la acest capitol sunt men ionate acordurile de
parteneriat cu Consiliul Jude ean Timi , Prim ria Municipiului Timi oara, precum i cu
Consiliul Jude ean Hunedoara i Prim ria Municipiului Re a în vederea sus inerii
mediului socio-economic regional prin dezvoltarea de noi extensii universitare i
respectiv, îmbun
irea managementului celor existente.
În ceea ce prive te dezvoltarea patrimonial , este notabil demararea
construc iei bazei de la Ghiroda a UMFVBT, proiect major de investi ii în cadrul
subprogramului „Unit i i institu ii de înv mânt de stat”, aprobat prin Ordinul
Ministerului Lucr rilor Publice, Dezvolt rii i Administra iei nr. 4004/27.10.2020.
Nu în ultimul rând, adaptarea procesului educa ional la mediul on-line i
minimizarea impactului asupra calit ii procesului educa ional în contextul provoc rilor
generate la nivel mondial de pandemia COVID-19, a fost posibil prin efortul concertat al
tuturor membrilor comunit ii în spiritul academic autentic, al colegialit ii, dialogului i
toleran ei.

În concluzie, Comisia permanent pentru revizuirea regulamentelor i a Cartei
universitare propune Senatului Universit ii de Medicin i Farmacie „Victor Babe ” din
Timi oara validarea Raportului anual al Rectorului privind starea Universit ii pe anul
2020.

