
 
   

    
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
privind constituirea 

 
Alianței Timișoara Universitară (ATU) 

 
Preambul 

 
Constituirea Alianței Timișoara Universitară este o nevoie firească a mediului universitar 

din Timișoara pentru a coagula o construcție solidă, orientată înspre viitor și având drept scop 
consolidarea Timișoarei ca oraș universitar puternic, precum și dezvoltarea județului Timiș și a 
întregii regiuni. Obiectivul principal al alianței este punerea la dispoziția comunității a 
competențelor și expertizei pe care cele patru universități timișorene le au în domeniul educației, 
cercetării științifice, inovării și dezvoltării, precum și în zona creației artistice și performanței 
sportive.  

Nevoia de structurare, de complementaritate, de utilizare eficientă a resurselor necesare 
proceselor asociate domeniilor menționate mai sus sunt doar câteva aspecte asupra cărora toți 
partenerii semnatari ai prezentului acord au convenit că reprezintă argumente indubitabile ale 
demersului de colaborare la nivelul comunității universitare locale. 
 Participarea la proiecte educaționale, de cercetare științifică și comunitare de mare 
anvergură și atragerea unor finanțări naționale și internaționale consistente pentru comunitatea 
universitară din Timișoara, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, 
județului Timiș și Banatului în ansamblul său este posibilă uneori doar sub o formă organizată 
(cluster, consorțiu, alianță etc.), fapt care ar putea determina în mod implicit creșterea șanselor 
de succes ale oricărei inițiative comune. 
 Un argument distinct asupra căruia semnatarii prezentului acord au convenit vizează 
procesul de formare și transformare a resursei umane care urmează să activeze în mediul socio-
economic și cultural local și regional. Astfel, cunoscând în termeni reali nevoile de resursă umană, 
dar mai ales necesarul de cunoștințe, abilități și competențe pe care trebuie să le aibă viitorii și 
actualii cetățeni ai Timișoarei, universitățile, în calitatea lor de furnizori ai serviciilor educaționale 
și de cercetare, vor putea structura programele de studii și oferta programelor de masterat și 
doctorat în acord cu nevoile reale ale unei economii cu o dinamică unică în România. 
 Participarea activă a tuturor partenerilor și promovarea și susținerea reciprocă reprezintă 
reperele care vor guverna activitatea semnatarilor prezentului acord de colaborare, atât în 
contextul activităților educaționale și de cercetare - dezvoltare cât și în ceea ce privește 
activitățile de diseminare a rezultatelor obținute și de punere a lor în practică împreună cu 
partenerii din mediul socio-economic și cultural. 
 Conturarea unor elemente de strategie a procesului educațional și de cercetare științifică 
la nivelul comunității, în acord cu viziunea de dezvoltare locală, județeană și regională, constituie, 
de asemenea, un argument care a stat la baza acestui acord de colaborare. 



 
   

    
 

 
Art. 1.  Părțile semnatare 
 

- Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara  
cu sediul în Timișoara, Piața Eftimie Murgu, nr. 2, având datele de contact: număr 
de telefon +40-0256-204400, website: www.umft.ro, adresă de e-mail 
rectorat@umft.ro, identificată prin codul fiscal 4269215, având cont deschis la 
Trezoreria Timișoara cu numărul RO21TREZ62120F330500XXXX, reprezentată prin 
Prof. univ. dr. Octavian CREȚU în calitate de Rector,  

 
- Universitatea Politehnica Timișoara  

cu sediul în Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, având datele de contact: număr de 
telefon +40-0256-403011, website: www.upt.ro, adresă de e-mail: rector@upt.ro, 
identificată prin codul fiscal 4269282, având cont deschis la Trezoreria Timișoara, 
cu numărul RO61TREZ62120F332000XXXX, reprezentată prin Conf. univ. dr. Florin 
DRĂGAN în calitate de Rector, 

 
- Universitatea de Vest din Timișoara  

cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, având datele de contact: număr de 
telefon +40-0256-592111, website: www.uvt.ro, adresă de e-mail secretariat@e-
uvt.ro, identificată prin codul fiscal 4250670, având cont deschis la Trezoreria 
Timișoara, RO61TREZ62120F332000XXXX, reprezentată prin Prof. univ. dr. 
Marilen Gabriel PIRTEA în calitate de Rector, 

 
- Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României"  
cu sediul în Timișoara, Calea Aradului, nr. 119,  având datele de contact: număr de 
telefon +40-0256-277009, website: www.usab-tm.ro, adresă de e-mail 
rectorat@usab-tm.ro, identificată prin codul fiscal 3487181, având cont deschis la 
Trezoreria Timișoara, cu numărul RO61TREZ62120F332000XXXX, reprezentată 
prin Prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU în calitate de Rector.  

 
Art. 2.  Denumirea 

 
- Denumirea alianței este Alianța Timișoara Universitară. 

 
Art. 3.  Scopul și obiectivele 
 
Scopul 

Scopul declarat al prezentului acord constă în promovarea excelenței în educație, formare 
profesională și cercetare științifică, optimizarea folosirii în comun a resurselor materiale, umane 

http://www.upt.ro/
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și financiare, pentru creșterea potențialului de dezvoltare în aria internațională a educației și 
cercetării științifice, precum și identificarea și dezvoltarea în comun a unor proiecte și programe 
educaționale și de cercetare științifică interdisciplinare, pentru ca Timișoara să devină un pol de 
referință pentru Europa centrală și de Est, centru universitar și platformă de cercetare, dezvoltare 
și inovare științifică. 
 
Obiectivele: 

 
- Obiective generale 

 
o Implicarea activă a membrilor alianței în realizarea de obiective comune, 

strategice, de dezvoltare a municipiului Timișoara și a regiunii de Vest a României, 
prin asumarea și derularea de proiecte și programe comune; 

o Asigurarea utilizării eficiente a resurselor materiale, financiare și umane ale 
membrilor alianței pentru susținerea activităților angajate; 

o Promovarea și consolidarea unui spirit de ajutor reciproc și parteneriat privind 
accesul membrilor alianței la infrastructurile didactice și de cercetare ale celor 
patru universități, la spațiile de cazare, bazele sportive și la alte facilități, conform 
prevederilor legale; 

o Dezvoltarea și armonizarea structurilor IT și multimedia pentru a facilita 
activitățile comune; 

o Statuarea alianței ca for de dezbateri și promovare de bune practici, înspre binele 
și dezvoltarea municipiului Timișoara, a județului Timiș și a regiunii Banat.  
 

- Obiective în domeniul cercetării științifice 
 

o Formularea, susținerea și implementarea de strategii comune în domeniul 
cercetării științifice din sfera dezvoltării durabile, aderarea la cele 17 obiective din 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU (ODD), în acord cu prioritățile 
regionale, naționale și europene; 

o Atragerea de noi surse de finanțare pentru elaborarea în comun de proiecte CDI 
cu rezultate inovative, transferabile agenților economici din regiune și tuturor 
partenerilor din mediul socio-economic interesați; 

o Participarea activă, în comun, la constituirea de consorții internaționale și 
elaborarea de proiecte de cercetare științifică și inovare, în cadrul programelor 
finanțate de către Comisia Europeană; 

o Promovarea rezultatelor cercetării spre mediul economic inovativ, inclusiv 
susținerea generării de start-up-uri și spin-off-uri, precum și încurajarea spiritului 
antreprenorial autohton; 



 
   

    
 

o Identificarea și susținerea logistică și financiară a domeniilor comune de excelență 
în cercetarea științifică cu obiectivul asumat de a crea în Timișoara un număr 
definit de piloni de cercetare în domeniile sănătate, mediu, IT și agricol; 

o Organizarea în comun a unor manifestări științifice regionale, naționale și 
internaționale (simpozioane, conferințe, sesiuni științifice, work-shop-uri etc.).  
 

- Obiective în domeniul educației și formării profesionale 
 

o Promovarea co-tutelei în cadrul studiilor doctorale, precum și dezvoltarea unor 
programe de studii post-doctorale în parteneriat, între membrii alianței, dar și cu 
implicarea autorităților locale, județene și regionale; 

o Facilitarea mobilității cadrelor didactice și a cercetătorilor în cadrul alianței, dar și 
la nivel internațional; colaborarea se poate extinde înspre flexibilizarea curriculară 
și crearea de contexte pentru mobilitățile academice, în special pentru accesul la 
diferite discipline care să întregească definirea studenților din punct de vedere 
profesional și intelectual, cu accent pe dobândirea de competențe transversale; 

o Promovarea de programe academice comune, cu armonizarea programelor de 
masterat și doctorat; 

o Promovarea programelor de formare profesională/calificare/certificare a 
personalului, acreditate la nivel european, inclusiv prin dobândirea pe scară largă 
de către cetățeni a competențelor digitale necesare transformării regiunii într-o 
regiune cu înalt grad de digitalizare a administrației, a serviciilor publice, a 
educației și cercetării.  
 

- Obiective în domeniul culturii, artei și sportului 
 

o Susținerea proiectului TM2021 – Timișoara Capitală Europeană a Culturii și 
fructificarea oportunităților deschise de acest proiect pentru sustenabilitatea 
activităților culturale, artistice și sportive; 

o Susținerea cooperării dintre studenții celor patru universități în domeniile cultural, 
artistic și sportiv, cu scopul de a promova Timișoara ca un oraș atractiv pentru 
tineri din perspectiva calității vieții și a posibilităților de petrecere a timpului liber. 
 

- Obiective în relația cu mediul socio-economic și cu instituțiile administrative locale, 
județene și regionale 

 
o Atragerea de resurse pentru dezvoltarea campusului universitar (inclusiv prin 

implicarea autorităților locale și județene pentru construirea de facilități de cazare 
și servire a mesei), întărirea și diversificarea ofertei educaționale pentru studenții 
internaționali și promovarea comună la nivel internațional într-un proiect de tip 
Study in Timișoara;  



 
   

    
 

o Oferirea de expertiză complementară și stimularea implicării reale în rezolvarea 
unor probleme ale orașului, prin abordări aplicative de tip transdisciplinar și 
colaborarea cu autoritățile publice locale sau județene, realizarea de studii care să 
releve necesarul de calificări și resursă umană a Timișoarei și județului Timiș, pe 
termen mediu și pe termen lung și dezvoltarea de programe de studii care să 
răspundă acestor nevoi. 

 
Art. 4.  Conducerea alianței 

 
- Conducerea alianței este asigurată de Adunarea Generală și de către Consiliul Director; 
- Adunarea Generală este constituită din rectorii, președinții senatelor, prorectorii, 

directorii CSUD și directorii generali administrativi ai celor patru universități membre, 
reprezentanții studenților în consiliul de administrație al universităților;  

- Adunarea Generală se întrunește semestrial, la convocarea președintelui în exercițiu al 
alianței, la această întrunire putând participa și invitați;  

- Consiliul Director este constituit din rectorii celor patru universități membre și asigură 
conducerea executivă a alianței; 

- Consiliul Director se întrunește lunar, la convocarea președintelui în exercițiu al alianței, 
la această întrunire putând participa și invitați;  

- Hotărârile Consiliului Director se adoptă prin consens; 
- Președintele Consiliului Director deține și funcția de președinte al alianței;  
- Funcția de președinte se exercită prin rotație, de către fiecare din membrii Consiliului 

Director, pe durata unui an calendaristic, în ordinea în care sunt înscrise universitățile 
membre în cadrul acestui acord;  

- Secretariatul alianței este asigurat de universitatea care deține președinția alianței. 
 
Art. 5.  Durata acordului de colaborare 

 
- Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data semnării lui de 

către toate părțile;  
- Acordul poate fi denunțat de oricare dintre părți, fără a influența derularea unor proiecte 

deja începute, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile.  
 
Art. 6. Comunicare 

 
- Orice comunicare între părți, referitoare la prezentul acord, trebuie să fie transmisă în 

scris; comunicările se pot face și prin telefon sau e-mail, cu condiția confirmării în scris;  
- Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la orice date sau informații 

nepublice în legătură cu prezentul acord de parteneriat. 
 
 



 
   

    
 

Art. 7.  Soluționarea divergențelor 
 

- Toate divergențele referitoare la interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului acord 
vor fi soluționate în mod amiabil, prin consultare între părți.  

 
 
Art. 8. Dispoziții finale 

- Prezentul acord, în forma sa agreată de către cele patru universități, precum și locul și 
data unde va fi semnat de reprezentanții legali ai celor patru universități timișorene, se 
aprobă de către Senatele universitare;  

- Acordul, în forma aprobată de către Senatele universitare, va fi autentificat notarial. 
 

 
 

Semnat 
 

Azi, 19 iunie 2020,  în șase exemplare originale 
 

 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara  
Prof. univ. dr. Octavian CREȚU  
Rector  
 
 
Universitatea Politehnica Timișoara   
Conf. univ. dr. Florin DRĂGAN  
Rector 
 
 
Universitatea de Vest din Timișoara  
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA 
Rector 
 
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României"  
Prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU  
Rector  


