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Bilanț și perspective, la un an de la înființarea Alianței 

Timișoara Universitară - ATU 
 

 

1. Rectorul Politehnicii preia conducerea Aliantei Timisoara Universitara, la un an 

de la infiintare. Bilant si perspective 

 

TIMISOARA. La implinirea unui an de cand universitatile timisorene si-au dat mana, 

constituind Alianta Timisoara Universitara – ATU, care isi propune sa contribuie in mod 

relevant, printr-o strategie comuna a celor patru universitati publice din orasul nostru, la 

devenirea Timisoarei ca pol de referinta pentru Europa Centrala si de Est, in data de 1 iulie 

2021, la Baza sportiva 2 a Universitatii Politehnica Timisoara, a fost organizata Adunarea 

Generala a Aliantei, prilej de sarbatoare, de bilant, dar si de prezentare a viziunii pentru cel de-

al doilea an de activitate, in care rectorul Universitatii Politehnica Timisoara, conf.univ.dr.ing. 

Florin Dragan, a preluat mandatul de presedinte ATU de la prof.univ.dr. Octavian Cretu, 

rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes”. 

 

In debutul intalnirii, moderatorul acesteia, prof.univ.dr.ing. Sorin Musuroi, prorector al 

Universitatii Politehnica Timisoara, a salutat oaspetii: rectorii, prorectorii si directorii scolilor 

doctorale din cele patru universitati (Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”, 

Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea de stiinte Agricole si Medicina Veterinara 

a Banatului „Regele Mihai I” si Universitatea de Vest) si reprezentantii presei prezenti la 

eveniment. 

 

Primul care a luat cuvantul, pentru a prezenta bilantul primului an de activitate a Aliantei, a 

fost prof.univ.dr. Octavian Cretu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor 
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Babes” si primul presedinte al ATU: „Alianta Timisoara Universitara s-a creat in plina 

pandemie. A fost o perioada dificila pentru toata lumea, dar toate aceste greutati au scos in 

evidenta, in primul rand, solidaritatea dintre noi, care s-a vazut din primele momente. De la 

spatii puse la dispozitie intre universitati pentru desfasurarea examenelor sau a altor activitati, 

pana la stabilirea relatiilor intre conducatorii institutiilor, cadre didactice sau colective de 

cercetare. Chiar daca situatia epidemiologica nu ne-a permis realizarea unor intalniri fata in 

fata, iar colaborarile au fost mai mult in mediul online, au fost demarate o serie de proiecte, cel 

mai important dintre acestea fiind HUB-ul de cercetare, in valoare totala de aproape 30 de 

milioane de euro, ce urmeaza sa fie construit la Ghiroda, pe un teren de un hectar, alocat de 

Consiliul Local, pentru care s-au facut pasi importanti. in final acesta va avea patru corpuri de 

cladire pentru laboratoarele de cercetare alocate celor patru universitati si un corp central, aici 

urmand sa fie realizate proiecte de cercetare interdisciplinara. ii urez succes rectorului Florin 

Dragan si il asigur de suportul tuturor pentru proiectele ce vor urma”. 

 

2. Bilanţ şi perspective, la un an de la înfiinţarea Alianţei Timişoara Universitară – 

ATU 

 

La împlinirea unui an de când universităţile timişorene şi-au dat mâna, constituind Alianţa 

Timişoara Universitară - ATU, care îşi propune să contribuie în mod relevant, printr-o strategie 

comună a celor patru universităţi publice din oraşul nostru, la devenirea Timişoarei ca pol de 

referinţă pentru Europa Centrală şi de Est, în data de 1 iulie 2021, la Baza sportivă 2 a 

Universităţii Politehnica Timişoara, a fost organizată Adunarea Generală a Alianţei, prilej de 

sărbătoare, de bilanţ, dar şi de prezentare a viziunii pentru cel de-al doilea an de activitate, în 

care rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a preluat 

mandatul de preşedinte ATU de la prof. univ. dr. Octavian Creţu, rectorul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie "Victor Babeş". 

 

În debutul întâlnirii, moderatorul acesteia, prof. univ. dr. ing. Sorin Muşuroi, prorector al 

Universităţii Politehnica Timişoara, a salutat oaspeţii: rectorii, prorectorii şi directorii şcolilor 

doctorale din cele patru universităţi (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 

Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului "Regele Mihai I" şi Universitatea de Vest) şi reprezentanţii presei prezenţi la 

eveniment. 
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Primul care a luat cuvântul, pentru a prezenta bilanţul primului an de activitate a Alianţei, 

a fost prof. univ. dr. Octavian Creţu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor 

Babeş" şi primul preşedinte al ATU: 

"Alianţa Timişoara Universitară s-a creat în plină pandemie. A fost o perioadă dificilă pentru 

toată lumea, dar toate aceste greutăţi au scos în evidenţă, în primul rând, solidaritatea dintre 

noi, care s-a văzut din primele momente. De la spaţii puse la dispoziţie între universităţi pentru 

desfăşurarea examenelor sau a altor activităţi, până la stabilirea relaţiilor între conducătorii 

instituţiilor, cadre didactice sau colective de cercetare. Chiar dacă situaţia epidemiologică nu 

ne-a permis realizarea unor întâlniri faţă în faţă, iar colaborările au fost mai mult în mediul 

online, au fost demarate o serie de proiecte, cel mai important dintre acestea fiind HUB-ul de 

cercetare, în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro, ce urmează să fie construit la 

Ghiroda, pe un teren de un hectar, alocat de Consiliul Local, pentru care s-au făcut paşi 

importanţi. În final acesta va avea patru corpuri de clădire pentru laboratoarele de cercetare 

alocate celor patru universităţi şi un corp central, aici urmând să fie realizate proiecte de 

cercetare interdisciplinară. Îi urez succes rectorului Florin Drăgan şi îl asigur de suportul 

tuturor pentru proiectele ce vor urma". 

 

În continuare, conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, 

şi-a prezentat viziunea şi perspectivele la preluarea mandatului de preşedinte ATU: 

"Acest moment reprezintă confirmarea că iniţiativa noastră curajoasă rodeşte şi devine un 

factor de dezvoltare comunitară tot mai puternic. Dacă ideea unei mai strânse colaborări între 

universităţile timişorene a fost vehiculată în mai multe rânduri pe parcursul ultimilor 30 de ani, 

şi nu numai, putem afirma cu un sentiment sincer de mândrie şi mulţumire că împreună am 

reuşit să conturăm ceea ce ştim că a început să devină un pol de coagulare şi dezvoltare a 

oraşului şi a regiunii. 

Proiectul nostru şi-a asumat încă de la început identificarea, susţinerea şi implementarea de 

proiecte educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi comunitare de mare anvergură, cu iminente 

aplicaţii şi transformări în viaţa publică a Timişoarei, judeţului Timiş şi Banatului, în ansamblul 

său. Aşadar, în anul care urmează, cu sprijinul dumneavoastră, doresc să intensificăm 

colaborările, să continuăm proiectele demarate şi să începem unele noi. 

Viziunea mea pentru acest an de mandat de preşedinte al alianţei presupune susţinerea 

proiectului de cercetare-dezvoltare cu ADR Vest, dar şi dezvoltarea în comun a unor programe 

de studiu multidisciplinare, la care să contribuie toate universităţile din Alianţă. 

Unul dintre demersurile importante pentru acest an îl reprezintă sporirea atractivităţii 

Timişoarei ca oraş universitar. Acest concept poate fi conturat împreună cu Primăria şi vizează 

dezvoltarea unei strategii comune care să atragă mai mulţi studenţi la Timişoara - din judeţe 

mai îndepărtate şi din afara ţării. 

De asemenea, consider că este esenţial să ne asumăm rolul de pol de coagulare a acţiunilor 

desfăşurate în contextul Timişoara - Capitală Culturală Europeană. Oraşul are nevoie de un 

model de colaborare, iar noi îl putem oferi. Mi-ar face plăcere să dezvoltăm împreună şi 

responsabilitatea socială a universităţilor, fapt pentru care vă propun să reluăm activitatea 
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Centrului de dezvoltare a antreprenoriatului social Timişoara. Putem deveni un exemplu 

de bună practică, iar vizibilitatea internaţională pe care ne-ar aduce-o implementarea unor astfel 

de concepte de actualitate este în acord cu direcţiile de acţiune enunţate mai sus. 

Am toată încrederea în forţa Alianţei Timişoara Universitară de a consolida oraşul, prin 

promovarea excelenţei în educaţie, prin optimizarea folosirii în comun a resurselor materiale, 

umane şi financiare, prin creşterea potenţialului de dezvoltare în aria internaţională a educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice, astfel încât Timişoara să devină un centru universitar de referinţă pentru 

Europa Centrală şi de Est." 

 

"A fost un an de pandemie, pe care l-am parcurs de la constituirea ATU, în care preşedinţia 

rotativă a fost deţinută de domnul profesor Octavian Creţu, rectorul Universităţii de Medicină 

şi Farmacie Victor Babeş, o alegere oportună pentru această perioadă de pandemie. 

La fel, salut preluarea preşedinţiei rotative de catre rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, 

domnul profesor Florin Drăgan. Îmi doresc ca pentru următorii doi ani ATU să îşi realizeze 

performant misiunea, la un nivel mult mai înalt, pentru ca să potenţăm calendarul TM2023, să 

transmitem autorităţilor locale toate soluţiile noastre, pentru ca aleşii locali să conştientizeze 

că, fără un centru universitar puternic, nu vom putea progresa ca oraş şi comunitate. 

Am aşteptări mult mai mari din partea autorităţilor locale, pentru o implicare reală în 

parteneriatul cu ATU. La fel, pot să reafirm deschiderea totală pe care o au universităţile din 

ATU pentru a acorda administraţiei expertiză specializată. Nu mai poate fi concepută 

dezvoltarea oraşului în absenţa parteneriatului dintre universităţi - mediul de afaceri şi 

administraţie, ca montaj instituţional în care se consolidează strategiile şi se derulează 

proiectele de viitor, chiar dacă sunt conştient că universităţile sunt aflate în postura de a sublinia 

permanent că acest parteneriat mai are spaţiu de evoluţie spre maturizare. 

Ne aflăm la un an de când am constituit oficial ATU, iar comunitatea noastră cred că are acum 

toate motivele pentru a vedea în alianţa noastră un atu net al Timişoarei", a fost mesajul 

transmis de rectorul Universităţii de Vest, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. 

 

"Înfiinţarea, în urmă cu un an a Alianţei Timişoara Universitară a fost un fapt istoric în oraşul 

nostru, prin care instituţii de referinţă pentru oraş, regiune şi chiar ţară şi-au dat mâna, într-un 

demers unic, dovedind cel mai puternic spirit de solidaritate. Universităţile timişorene membre 

ale alianţei nu sunt concurente, ci complementare şi pot oferi soluţii, prin expertiza pe care o 

au, fiecare în domeniul său, pentru toate problemele oraşului. Suntem aici o familie mare, 

reunită, care are menirea de a aduce soluţii, iar vocea autorizată a universitarilor trebuie să se 

facă mai mult auzită şi ascultată în societate. 

Prin proiectele pe care le poate genera, Alianţa Timişoara Universitară poate atrage mai multe 

surse de finanţare, ceea ce ar însemna o mai bună perspectivă pe care să o oferim tinerei 

generaţii, de a rămâne în Timişoara. Faptul că acum suntem aici, împreună, şi gândim proiecte 

de viitor este poate cea mai mare realizare de până acum. Singurul meu regret este că această 

Alianţă nu a fost creată mai demult", a precizat rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I", prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin Popescu. 
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Reuniunea s-a încheiat cu tradiţionala poză de grup, declaraţii de presă şi un moment artistic 

susţinut de îndrăgitul cuplu format din Maria Hojda şi Horia Crişovan. 

 

 

3. Un an de la înființarea Alianței Timișoara Universitară – ATU! Bilanț și 

perspective 

 

S-a împlinit un an de când universitățile timișorene și-au dat mâna, constituind Alianța 

Timișoara Universitară – ATU, care își propune să contribuie printr-o strategie comună a celor 

patru universități publice din oraș, la devenirea Timișoarei ca pol de referință pentru Europa 

Centrală și de Est. 

 

Astfel, în data de 1 iulie, la Baza sportivă 2 a Universității Politehnica Timișoara, a fost 

organizată Adunarea Generală a Alianței, prilej de sărbătoare, de bilanț, dar și de prezentare a 

viziunii pentru cel de-al doilea an de activitate. Rectorul Universității Politehnica Timișoara, 

Florin Drăgan, a preluat mandatul de președinte ATU de la Octavian Crețu, rectorul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”. 

 

Primul care a luat cuvântul, pentru a prezenta bilanțul primului an de activitate a Alianței, a 

fost Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” și primul 

președinte al ATU: „Alianța Timișoara Universitară s-a creat în plină pandemie. A fost o 

perioadă dificilă pentru toată lumea, dar toate aceste greutăți au scos în evidență, în primul 

rând, solidaritatea dintre noi, care s-a văzut din primele momente. De la spații puse la dispoziție 

între universități pentru desfășurarea examenelor sau a altor activități, până la stabilirea 

relațiilor între conducătorii instituțiilor, cadre didactice sau colective de cercetare. Chiar dacă 

situația epidemiologică nu ne-a permis realizarea unor întâlniri față în față, iar colaborările au 

fost mai mult în mediul online, au fost demarate o serie de proiecte, cel mai important dintre 

acestea fiind HUB-ul de cercetare, în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro, ce 

urmează să fie construit la Ghiroda, pe un teren de un hectar, alocat de Consiliul Local, pentru 

care s-au făcut pași importanți. În final acesta va avea patru corpuri de clădire pentru 

https://gazetadinvest.ro/un-an-de-la-infiintarea-aliantei-timisoara-universitara-atu-bilant-si-perspective/
https://gazetadinvest.ro/un-an-de-la-infiintarea-aliantei-timisoara-universitara-atu-bilant-si-perspective/
https://gazetadinvest.ro/un-an-de-la-infiintarea-aliantei-timisoara-universitara-atu-bilant-si-perspective/
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laboratoarele de cercetare alocate celor patru universități și un corp central, aici urmând 

să fie realizate proiecte de cercetare interdisciplinară. Îi urez succes rectorului Florin Drăgan și 

îl asigur de suportul tuturor pentru proiectele ce vor urma”. 

 

În continuare, Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, și-a prezentat 

viziunea și perspectivele la preluarea mandatului de președinte ATU: „Acest moment 

reprezintă confirmarea că inițiativa noastră curajoasă rodește și devine un factor de dezvoltare 

comunitară tot mai puternic. Dacă ideea unei mai strânse colaborări între universitățile 

timișorene a fost vehiculată în mai multe rânduri pe parcursul ultimilor 30 de ani, și nu numai, 

putem afirma cu un sentiment sincer de mândrie și mulțumire că împreună am reușit să 

conturăm ceea ce știm că a început să devină un pol de coagulare și devoltare a orașului și a 

regiunii. Proiectul nostru și-a asumat încă de la început identificarea, susținerea și 

implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și comunitare de mare 

anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, județului Timiș 

și Banatului, în ansamblul său. Așadar, în anul care urmează, cu sprijinul dumneavoastră, 

doresc să intensificăm colaborările, să continuăm proiectele demarate și să începem unele noi. 

Viziunea mea pentru acest an de mandat de președinte al alianței presupune susținerea 

proiectului de cercetare-dezvoltare cu ADR Vest, dar și dezvoltarea în comun a unor programe 

de studiu multidisciplinare, la care să contribuie toate universitățile din Alianță. Unul dintre 

demersurile importante pentru acest an îl reprezintă sporirea atractivității Timișoarei ca oraș 

universitar. Acest concept poate fi conturat împreună cu Primăria și vizează dezvoltarea unei 

strategii comune care să atragă mai mulți studenți la Timișoara – din județe mai îndepărtate și 

din afara țării. De asemenea, consider că este esențial să ne asumăm rolul de pol de coagulare 

a acțiunilor desfășurate în contextul Timișoara – Capitală Culturală Europeană. Orașul are 

nevoie de un model de colaborare, iar noi îl putem oferi. Mi-ar face plăcere să dezvoltăm 

împreună și responsabilitatea socială a universităților, fapt pentru care vă propun să reluăm 

activitatea Centrului de dezvoltare a antreprenoriatului social Timișoara. Putem deveni un 

exemplu de bună practică, iar vizibilitatea internațională pe care ne-ar aduce-o implementarea 

unor astfel de concepte de actualitate este în acord cu direcțiile de acțiune enunțate mai sus. 

Am toată încrederea în forța Alianței Timișoara Universitară de a consolida orașul, prin 

promovarea excelenței în educație, prin optimizarea folosirii în comun a resurselor materiale, 

umane și financiare, prin creșterea potențialului de dezvoltare în aria internațională a educației 

și cercetării științifice, astfel încât Timișoara să devină un centru universitar de referință pentru 

Europa Centrală și de Est.” 

 

„A fost un an de pandemie, pe care l-am parcurs de la constituirea ATU, în care președinția 

rotativă a fost deținută de domnul profesor Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină 

și Farmacie Victor Babeș, o alegere oportună pentru această perioadă de pandemie. La fel, salut 

preluarea președinției rotative de catre rectorul Universității Politehnica Timișoara, domnul 

profesor Florin Drăgan. Îmi doresc ca pentru următorii doi ani ATU să își realizeze performant 

misiunea, la un nivel mult mai înalt, pentru ca să potențăm calendarul TM2023, să transmitem 
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autorităților locale toate soluțiile noastre, pentru ca aleșii locali să conștientizeze că, fără 

un centru universitar puternic, nu vom putea progresa ca oraș și comunitate. Am asteptari mult 

mai mari din partea autorităților locale, pentru o implicare reală în parteneriatul cu ATU. La 

fel, pot să reafirm deschiderea totală pe care o au universitățile din ATU pentru a acorda 

administrației expertiză specializată. Nu mai poate fi concepută dezvoltarea orașului în absența 

parteneriatului dintre universități – mediul de afaceri și administrație, ca montaj instituțional în 

care se consolidează strategiile și se derulează proiectele de viitor, chiar dacă sunt conștient că 

universitățile sunt aflate în postura de a sublinia permanent că acest parteneriat mai are spațiu 

de evoluție spre maturizare. Ne aflăm la un an de când am constituit oficial ATU, iar 

comunitatea noastră cred că are acum toate motivele pentru a vedea în alianța noastră un atu 

net al Timișoarei”, a fost mesajul transmis de rectorul Universității de Vest, prof.univ.dr. 

Marilen Pirtea. 

 

„Înființarea, în urmă cu un an a Alianței Timișoara Universitară a fost un fapt istoric în orașul 

nostru, prin care instituții de referință pentru oraș, regiune și chiar țară și-au dat mâna, într-un 

demers unic, dovedind cel mai puternic spirit de solidaritate. Universitățile timișorene membre 

ale alianței nu sunt concurente, ci complementare și pot oferi soluții, prin expertiza pe care o 

au, fiecare în domeniul său, pentru toate problemele orașului. Suntem aici o familie mare, 

reunită, care are menirea de a aduce soluții, iar vocea autorizată a universitarilor trebuie să se 

facă mai mult auzită și ascultată în societate. Prin proiectele pe care le poate genera, Alianța 

Timișoara Universitară poate atrage mai multe surse de finanțare, ceea ce ar însemna o mai 

bună perspectivă pe care să o oferim tinerei generații, de a rămâne în Timișoara. Faptul că acum 

suntem aici, împreună, și gândim proiecte de viitor este poate cea mai mare realizare de până 

acum. Singurul meu regret este că această Alianță nu a fost creată mai demult”, a precizat 

rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I”, 

Cosmin Popescu. 

 

Reuniunea s-a încheiat cu tradiționala poză de grup, declarații de presă și un moment artistic 

susținut de îndrăgitul cuplu format din Maria Hojda și Horia Crișovan. 
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4. Rectorul UPT, conf. dr. Florin Drăgan, este noul președinte al Alianței 

Timișoara Universitară 

 

Alianța Timișoara Universitară (ATU) a sărbătorit, joi, 1 iulie, la Baza 2 Sportivă a UPT, un 

an de la înființare. Aceasta este formată din Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din 

Timișoara, și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României”, prin prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu. 

 

Conducerea ATU a fost preluată de conf. univ.dr. Florin Drăgan, rectorul UPT, care a propus 

mai multe proiecte pe care le va implementa. ”Cred că e timpul să ne gîndim și la programele 

de studiu, pe lângă cele de cercetare. Unul dintre acestea este cu privire la studiu pe gaming, 

unde pot fi implicate cinci facultăți. Putem activa și multe programe interdisciplinare. Un punct 

este și atractivitatea orașului, unul dintre demersurile importante la care trebuie să lucrăm pe 

viitor. Orașul a avut de suferit și trebuie să mizăm pe creșterea numărului de locuri, de aceea 

avem nevoie de o strategie coorentă pe care să o dezvoltăm în această perioadă. Trebuie să mă 

refer și la antreprenoriatul social care a fost stopat în urmă cu câțiva ani. Aș vrea să îl reluăm. 

Orice universitate poate fi gazda unui asemenea centru. Vorbim de o responsabilitate socială a 

universităților noastre. Cel mai important cred că e proiectul Timișoara Capitală Culturală 

Europeană 2023. Trebuie să venim în ATU cu soluții cu platforme și oportunități pentru a 

realiza un dialog între principalii actori de pe piața culturală, cadre didactice și studenți. E 

nevoie de o implicare mai serioasă în acest proiect. Punerea la abază a unei platoforme a ceea 

ce înseamnă Timișoara culturală este benefică, iar cei patru rectori pot veni cu soluții, fiindcă 

toată lumea critică acest proiect, dar noi trebuie să venim cu soluții realiste și de succes, să 

asigurăm valoarea lui, care va duce la o atractivitate a orașului și la o compensare a deficitului 

pe zona culturală”. 

 

https://www.banatulmeu.ro/rectorul-upt-conf-dr-florin-dragan-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara/
https://www.banatulmeu.ro/rectorul-upt-conf-dr-florin-dragan-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara/
https://www.banatulmeu.ro/rectorul-upt-conf-dr-florin-dragan-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara/
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 De asemenea, cu acest prilej, prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul USAMVB, a 

spus: ”Am dat dovadă și vrem să dăm dovadă de maturitate, dar și de consecvență ca și instituții 

și persoane, instituții superiore de referință pentru populație și pentru ceea ce înseamnă 

Timișoara și regiunea. Mi-a plăcut că să aud vorbindu-se aici de solidaritate și am apreciat, 

fiindcă atunci când vorbim de ATU vorbim de solidaritate și am reușit să dezvoltăm acest lucru. 

Mi-a plăcut când domnul Drăgan a prezentat unele soluții pe care le poate aduce ATU și că a 

arătat agenda de lucru a următorului an. Cred că lucrurile nu se vor opri aici. Elementul de 

complementaritate vine foarte bine și se potrivește pentru ATU. Sunt lucruri importante și noi 

am reușit să le integrăm pentru vestul țării și nu numai. Cunoscând strategia domnului Florin 

Drăgan susțin tot ceea ce a înaintat aici și îi doresc mult succes în acest an. Noi o să fim alături 

de el. Cel mai important este faptul că am reușit să adunăm patru universități într-o alianță și 

astfel am reușit să facem multe lucruri foarte bune și eficiente într-un an de când ATU 

funționează. Obiectivul ATU este să contribuie în mod relevant, printr-o strategie comună a 

celor patru universități publice din orașul nostru la devenirea Timișoarei drept pol de referință 

pentru Europa Centrală și de Est”. 

 

5. Un an de la înființarea Alianței Timișoara Universitară – ATU 

 

La împlinirea unui an de când universitățile timișorene și-au dat mâna, constituind Alianța 

Timișoara Universitară – ATU, care își propune să contribuie în mod relevant, printr-o strategie 

comună a celor patru universități publice din orașul nostru, la devenirea Timișoarei ca pol de 

referință pentru Europa Centrală și de Est, în data de 1 iulie, la Baza sportivă 2 a Universității 

Politehnica Timișoara, a fost organizată Adunarea Generală a Alianței, prilej de sărbătoare, de 

bilanț, dar și de prezentare a viziunii pentru cel de-al doilea an de activitate. 

 

https://www.banatulazi.ro/un-an-de-la-infiintarea-aliantei-timisoara-universitara-atu/
https://www.banatulazi.ro/un-an-de-la-infiintarea-aliantei-timisoara-universitara-atu/


                                                                                                    

10 
 

Cel în care rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, 

a preluat mandatul de președinte ATU de la prof.univ.dr. Octavian Crețu, rectorul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”. 

 

În debutul întâlnirii, moderatorul acesteia, prof.univ.dr.ing. Sorin Mușuroi, prorector al 

Universității Politehnica Timișoara, a salutat oaspeții: rectorii, prorectorii și directorii școlilor 

doctorale din cele patru universități (Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, 

Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului „Regele Mihai I” și Universitatea de Vest) și reprezentanții presei prezenți la 

eveniment. 

 

Primul care a luat cuvântul, pentru a prezenta bilanțul primului an de activitate a Alianței, a 

fost prof.univ.dr. Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” și primul președinte al ATU: „Alianța Timișoara Universitară s-a creat în plină 

pandemie. A fost o perioadă dificilă pentru toată lumea, dar toate aceste greutăți au scos în 

evidență, în primul rând, solidaritatea dintre noi, care s-a văzut din primele momente. De la 

spații puse la dispoziție între universități pentru desfășurarea examenelor sau a altor activități, 

până la stabilirea relațiilor între conducătorii instituțiilor, cadre didactice sau colective de 

cercetare. Chiar dacă situația epidemiologică nu ne-a permis realizarea unor întâlniri față în 

față, iar colaborările au fost mai mult în mediul online, au fost demarate o serie de proiecte, cel 

mai important dintre acestea fiind HUB-ul de cercetare, în valoare totală de aproape 30 de 

milioane de euro, ce urmează să fie construit la Ghiroda, pe un teren de un hectar, alocat de 

Consiliul Local, pentru care s-au făcut pași importanți. În final acesta va avea patru corpuri de 

clădire pentru laboratoarele de cercetare alocate celor patru universități și un corp central, aici 

urmând să fie realizate proiecte de cercetare interdisciplinară. Îi urez succes rectorului Florin 

Drăgan și îl asigur de suportul tuturor pentru proiectele ce vor urma”. 

 

În continuare, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, și-

a prezentat viziunea și perspectivele la preluarea mandatului de președinte ATU: „Acest 

moment reprezintă confirmarea că inițiativa noastră curajoasă rodește și devine un factor de 

dezvoltare comunitară tot mai puternic. Dacă ideea unei mai strânse colaborări între 

universitățile timișorene a fost vehiculată în mai multe rânduri pe parcursul ultimilor 30 de ani, 

și nu numai, putem afirma cu un sentiment sincer de mândrie și mulțumire că împreună am 

reușit să conturăm ceea ce știm că a început să devină un pol de coagulare și devoltare a orașului 

și a regiunii. 

 

Proiectul nostru și-a asumat încă de la început identificarea, susținerea și implementarea de 

proiecte educaționale, de cercetare științifică și comunitare de mare anvergură, cu iminente 

aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul 

său. Așadar, în anul care urmează, cu sprijinul dumneavoastră, doresc să intensificăm 

colaborările, să continuăm proiectele demarate și să începem unele noi. Viziunea mea pentru 
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acest an de mandat de președinte al alianței presupune susținerea proiectului de cercetare-

dezvoltare cu ADR Vest, dar și dezvoltarea în comun a unor programe de studiu 

multidisciplinare, la care să contribuie toate universitățile din Alianță. Unul dintre demersurile 

importante pentru acest an îl reprezintă sporirea atractivității Timișoarei ca oraș universitar. 

 

Acest concept poate fi conturat împreună cu Primăria și vizează dezvoltarea unei strategii 

comune care să atragă mai mulți studenți la Timișoara – din județe mai îndepărtate și din afara 

țării. De asemenea, consider că este esențial să ne asumăm rolul de pol de coagulare a acțiunilor 

desfășurate în contextul Timișoara – Capitală Culturală Europeană. Orașul are nevoie de un 

model de colaborare, iar noi îl putem oferi. Mi-ar face plăcere să dezvoltăm împreună și 

responsabilitatea socială a universităților, fapt pentru care vă propun să reluăm activitatea 

Centrului de dezvoltare a antreprenoriatului social Timișoara. 

 

Putem deveni un exemplu de bună practică, iar vizibilitatea internațională pe care ne-ar aduce-

o implementarea unor astfel de concepte de actualitate este în acord cu direcțiile de acțiune 

enunțate mai sus. Am toată încrederea în forța Alianței Timișoara Universitară de a consolida 

orașul, prin promovarea excelenței în educație, prin optimizarea folosirii în comun a resurselor 

materiale, umane și financiare, prin creșterea potențialului de dezvoltare în aria internațională 

a educației și cercetării științifice, astfel încât Timișoara să devină un centru universitar de 

referință pentru Europa Centrală și de Est.” 

 

„A fost un an de pandemie, pe care l-am parcurs de la constituirea ATU, în care președinția 

rotativă a fost deținută de domnul profesor Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină 

și Farmacie Victor Babeș, o alegere oportună pentru această perioadă de pandemie. La fel, salut 

preluarea președinției rotative de catre rectorul Universității Politehnica Timișoara, domnul 

profesor Florin Drăgan. Îmi doresc ca pentru următorii doi ani ATU să își realizeze performant 

misiunea, la un nivel mult mai înalt, pentru ca să potențăm calendarul TM2023, să transmitem 

autorităților locale toate soluțiile noastre, pentru ca aleșii locali să conștientizeze că, fără un 

centru universitar puternic, nu vom putea progresa ca oraș și comunitate. 

 

Am asteptari mult mai mari din partea autorităților locale, pentru o implicare reală în 

parteneriatul cu ATU. La fel, pot să reafirm deschiderea totală pe care o au universitățile din 

ATU pentru a acorda administrației expertiză specializată. Nu mai poate fi concepută 

dezvoltarea orașului în absența parteneriatului dintre universități – mediul de afaceri și 

administrație, ca montaj instituțional în care se consolidează strategiile și se derulează 

proiectele de viitor, chiar dacă sunt conștient că universitățile sunt aflate în postura de a sublinia 

permanent că acest parteneriat mai are spațiu de evoluție spre maturizare. Ne aflăm la un an de 

când am constituit oficial ATU, iar comunitatea noastră cred că are acum toate motivele pentru 

a vedea în alianța noastră un atu net al Timișoarei”, a fost mesajul transmis de rectorul 

Universității de Vest, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea. 
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„Înființarea, în urmă cu un an a Alianței Timișoara Universitară a fost un fapt istoric în 

orașul nostru, prin care instituții de referință pentru oraș, regiune și chiar țară și-au dat mâna, 

într-un demers unic, dovedind cel mai puternic spirit de solidaritate. 

 

Universitățile timișorene membre ale alianței nu sunt concurente, ci complementare și pot oferi 

soluții, prin expertiza pe care o au, fiecare în domeniul său, pentru toate problemele orașului. 

Suntem aici o familie mare, reunită, care are menirea de a aduce soluții, iar vocea autorizată a 

universitarilor trebuie să se facă mai mult auzită și ascultată în societate. Prin proiectele pe care 

le poate genera, Alianța Timișoara Universitară poate atrage mai multe surse de finanțare, ceea 

ce ar însemna o mai bună perspectivă pe care să o oferim tinerei generații, de a rămâne în 

Timișoara. Faptul că acum suntem aici, împreună, și gândim proiecte de viitor este poate cea 

mai mare realizare de până acum. Singurul meu regret este că această Alianță nu a fost creată 

mai demult”, a precizat rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I”, prof.univ.dr.ing. Cosmin Alin Popescu. 

 

Reuniunea s-a încheiat cu tradiționala poză de grup, declarații de presă și un moment artistic 

susținut de îndrăgitul cuplu format din Maria Hojda și Horia Crișovan. 

 

 

6. Alianța Timișoara Universitară a împlinit un an de existență. Rectorul Politehnicii 

preia conducerea organizației 

 

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a preluat mandatul de președinte 

al Alianței Timișoara Universitară – ATU, în urma Adunării Generale a organizației, care a 

avut loc joi, cu ocazia sărbătoririi unui an de existență a ATU. Primul mandat de președinte a 

aparținut rectorului Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, Octavian Crețu. 

https://debanat.ro/2021/07/alianta-timisoara-universitara-a-implinit-un-an-de-existenta-rectorul-politehnicii-preia-conducerea-organizatiei_336927.html
https://debanat.ro/2021/07/alianta-timisoara-universitara-a-implinit-un-an-de-existenta-rectorul-politehnicii-preia-conducerea-organizatiei_336927.html
https://debanat.ro/2021/07/alianta-timisoara-universitara-a-implinit-un-an-de-existenta-rectorul-politehnicii-preia-conducerea-organizatiei_336927.html
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„Alianța Timișoara Universitară s-a creat în plină pandemie. A fost o perioadă dificilă pentru 

toată lumea, dar toate aceste greutăți au scos în evidență, în primul rând, solidaritatea dintre 

noi, care s-a văzut din primele momente. De la spații puse la dispoziție între universități pentru 

desfășurarea examenelor sau a altor activități, până la stabilirea relațiilor între conducătorii 

instituțiilor, cadre didactice sau colective de cercetare. Chiar dacă situația epidemiologică nu 

ne-a permis realizarea unor întâlniri față în față, iar colaborările au fost mai mult în mediul 

online, au fost demarate o serie de proiecte, cel mai important dintre acestea fiind HUB-ul de 

cercetare, în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro, ce urmează să fie construit la 

Ghiroda, pe un teren de un hectar, alocat de Consiliul Local, pentru care s-au făcut pași 

importanți. În final acesta va avea patru corpuri de clădire pentru laboratoarele de cercetare 

alocate celor patru universități și un corp central, aici urmând să fie realizate proiecte de 

cercetare interdisciplinară. Îi urez succes rectorului Florin Drăgan și îl asigur de suportul 

tuturor pentru proiectele ce vor urma”, a spus Crețu în debutul ceremoniilor. 

 

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, va prelua conducerea asociației și 

își propune să realizeze multe. 

 

„Acest moment reprezintă confirmarea că inițiativa noastră curajoasă rodește și devine un 

factor de dezvoltare comunitară tot mai puternic. Dacă ideea unei mai strânse colaborări între 

universitățile timișorene a fost vehiculată în mai multe rânduri pe parcursul ultimilor 30 de ani, 

și nu numai, putem afirma cu un sentiment sincer de mândrie și mulțumire că împreună am 

reușit să conturăm ceea ce știm că a început să devină un pol de coagulare și devoltare a orașului 

și a regiunii. Așadar, în anul care urmează, cu sprijinul dumneavoastră, doresc să intensificăm 

colaborările, să continuăm proiectele demarate și să începem unele noi. Viziunea mea pentru 

acest an de mandat de președinte al alianței presupune susținerea proiectului de cercetare-

dezvoltare cu ADR Vest, dar și dezvoltarea în comun a unor programe de studiu 

multidisciplinare, la care să contribuie toate universitățile din Alianță. Unul dintre demersurile 

importante pentru acest an îl reprezintă sporirea atractivității Timișoarei ca oraș universitar. 

Acest concept poate fi conturat împreună cu Primăria și vizează dezvoltarea unei strategii 

comune care să atragă mai mulți studenți la Timișoara – din județe mai îndepărtate și din afara 

țării. Mi-ar face plăcere să dezvoltăm împreună și responsabilitatea socială a universităților, 

fapt pentru care vă propun să reluăm activitatea Centrului de dezvoltare a antreprenoriatului 

social Timișoara. Putem deveni un exemplu de bună practică, iar vizibilitatea internațională pe 

care ne-ar aduce-o implementarea unor astfel de concepte de actualitate este în acord cu 

direcțiile de acțiune enunțate mai sus. Am toată încrederea în forța Alianței Timișoara 

Universitară de a consolida orașul, prin promovarea excelenței în educație, prin optimizarea 

folosirii în comun a resurselor materiale, umane și financiare, prin creșterea potențialului de 

dezvoltare în aria internațională a educației și cercetării științifice, astfel încât Timișoara să 

devină un centru universitar de referință pentru Europa Centrală și de Est.”, a spus și noul șef 

al ATU, Florin Drăgan. 
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„Salut preluarea președinției rotative de catre rectorul Universității Politehnica Timișoara, 

domnul profesor Florin Drăgan. Am așteptări mult mai mari din partea autorităților locale, 

pentru o implicare reală în parteneriatul cu ATU. La fel, pot să reafirm deschiderea totală pe 

care o au universitățile din ATU pentru a acorda administrației expertiză specializată. Nu mai 

poate fi concepută dezvoltarea orașului în absența parteneriatului dintre universități – mediul 

de afaceri și administrație, ca montaj instituțional în care se consolidează strategiile și se 

derulează proiectele de viitor, chiar dacă sunt conștient că universitățile sunt aflate în postura 

de a sublinia permanent că acest parteneriat mai are spațiu de evoluție spre maturizare”, a fost 

mesajul transmis de rectorul Universității de Vest, Marilen Gabriel Pirtea. 

 

Universitățile din Timișoara nu sunt concurente, ci sunt complementare, iar expertiza lor poate 

oferi soluții la multe din problemele orașului, spune și rectorul Universității de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a Banatului. 

 

„Înființarea, în urmă cu un an a Alianței Timișoara Universitară a fost un fapt istoric în orașul 

nostru, prin care instituții de referință pentru oraș, regiune și chiar țară și-au dat mâna, într-un 

demers unic, dovedind cel mai puternic spirit  de solidaritate. Universitățile timișorene membre 

ale alianței nu sunt concurente, ci complementare și pot oferi soluții, prin expertiza pe care o 

au, fiecare în domeniul său, pentru toate problemele orașului. Suntem aici o familie mare, 

reunită, care are menirea de a aduce soluții, iar vocea autorizată a universitarilor trebuie să se 

facă mai mult auzită și ascultată în societate. Prin proiectele pe care le poate genera, Alianța 

Timișoara Universitară poate atrage mai multe surse de finanțare, ceea ce ar însemna o mai 

bună perspectivă pe care să o oferim tinerei generații, de a rămâne în Timișoara. Faptul că acum 

suntem aici, împreună, și gândim proiecte de viitor este poate cea mai mare realizare de până 

acum. Singurul meu regret este că această Alianță nu a fost creată mai demult”, a precizat 

rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I”, 

a spus Cosmin Alin Popescu. 

 

7. ATU – 1 an! Conf. dr. Florin Drăgan, rectorul UPT, este noul președinte al 

Alianței Timișoara Universitară 

 

 

 

 

https://www.ziar.com/news=13664546
https://www.ziar.com/news=13664546
https://www.ziar.com/news=13664546
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8. ATU – 1 an! Conf. dr. Florin Drăgan, rectorul UPT, este noul președinte al 

Alianței Timișoara Universitară 

 

Alianța Timișoara Universitară (ATU), prima structură de cooperare și consolidare a centrului 

universitar și a platformei de cercetare, dezvoltare și inovare științifică din Timișoara, a 

sărbătorit, joi 1 iulie 2021, la Baza 2 Sportivă a UPT, un an de la înființare. 

 

La eveniment au participat cadre didactice în frunte cu rectorii și prorectorii celor patru 

instituții. Este vorba de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

prin prof. univ. dr. Octavian Crețu, Universitatea Politehnica Timișoara, prin conf. univ. dr. 

Florin Drăgan, Universitatea de Vest din Timișoara, prin prof. univ. dr. Mădălin Bunoiu, și 

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

României”, prin prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu. 

 

În urmă cu un an, primul președinte al ATU a fost desemnat prof. univ. dr. Octavian Crețu, 

care la încheierea mandatului de un an a spus: ”Deja am început să desfășurăm proiecte 

științifice care au succes și suntem în curs de a accesa altele. Unul dintre cele mai importante 

este construirea unui hub de cercetare, pentru care s-au făcut pași importanți. ATU a primit 

deja un ha de teren la Ghiroda. Vor fi ridicate patru corpuri de clădire, căte una pentru fiecare 

universitate și unul central, unde vor avea loc conferințele și întrunirile și unde dorim să 

dezvoltăm o cercetare multidisciplinară interconectată între universitățile noastre, fiindcă avem 

multe puncte în comun și putem realiza lucruri deosebite”.Platforma de cercetare-dezvoltare-

inovare va avea o suprafață de 7.200 mp și va fi compusă din patru pavilioane modulare de 

câte 800 mp fiecare și un pavilion central de 4.000 mp pentru centru de business și de 

conferințe, precum și dotarea celor cinci clădiri cu tehnologii și echipamente noi, în funcție de 

domeniul de specializare inteligentă destinat. Fiecare dintre universități va veni cu partea ei de 

http://www.ziuadevest.ro/atu-1-an-conf-dr-florin-dragan-rectorul-upt-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara/
http://www.ziuadevest.ro/atu-1-an-conf-dr-florin-dragan-rectorul-upt-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara/
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expertiză și cu specialiști pentru domeniile mari de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi 

promovate: InnoFood, BioImpact, BioTech, InnoPharma. Este primul proiect major în care 

universitățile din cadrul Alianței ATU au identificat puncte comune de cercetare și inovare în 

domenii actuale de interes. 

 

Joi, conducerea ATU a fost preluată de conf. univ.dr. Florin Drăgan, care a propus mai multe 

proiecte pe care le va implementa. ”Cred că e timpul să ne gîndim și la programele de studiu, 

pe lângă cele de cercetare. Unul dintre acestea este cu privire la studiu pe gaming, unde pot fi 

implicate cinci facultăți. Putem activa și multe programe interdisciplinare. Un punct este și 

atractivitatea orașului, unul dintre demersurile importante la care trebuie să lucrăm pe viitor. 

Orașul a avut de suferit și trebuie să mizăm pe creșterea numărului de locuri, de aceea avem 

nevoie de o strategie coerentă pe care să o dezvoltăm în această perioadă. Trebuie să mă refer 

și la antreprenoriatul social care a fost stopat în urmă cu câțiva ani. Aș vrea să îl reluăm. Orice 

universitate poate fi gazda unui asemenea centru. Vorbim de o responsabilitate socială a 

universităților noastre. Cel mai important cred că e proiectul Timișoara Capitală Culturală 

Europeană 2023. Trebuie să venim în ATU cu soluții cu platforme și oportunități pentru a 

realiza un dialog între principalii actori de pe piața culturală, cadre didactice și studenți. E 

nevoie de o implicare mai serioasă în acest proiect. Punerea la bază a unei platforme a ceea ce 

înseamnă Timișoara culturală este benefică, iar cei patru rectori pot veni cu soluții, fiindcă toată 

lumea critică acest proiect, dar noi trebuie să venim cu soluții realiste și de succes, să asigurăm 

valoarea lui, care va duce la o atractivitate a orașului și la o compensare a deficitului pe zona 

culturală”. 

 

Prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul USAMVB, a concluzionat: ”Am dat dovadă și 

vrem să dăm dovadă de maturitate, dar și de consecvență ca și instituții și persoane, instituții 

superioare de referință pentru populație și pentru ceea ce înseamnă Timișoara și regiunea. Mi-

a plăcut că să aud vorbindu-se aici de solidaritate și am apreciat, fiindcă atunci când vorbim de 

ATU vorbim de solidaritate și am reușit să dezvoltăm acest lucru. Mi-a plăcut când domnul 

Drăgan a prezentat unele soluții pe care le poate aduce ATU și că a arătat agenda de lucru a 

următorului an. Cred că lucrurile nu se vor opri aici. Elementul de complementaritate vine 

foarte bine și se potrivește pentru ATU. Sunt lucruri importante și noi am reușit să le integrăm 

pentru vestul țării și nu numai. Cunoscând strategia domnului Florin Drăgan susțin tot ceea ce 

a înaintat aici și îi doresc mult succes în acest an. Noi o să fim alături de el. Cel mai important 

este faptul că am reușit să adunăm patru universități într-o alianță și astfel am reușit să facem 

multe lucruri foarte bune și eficiente într-un an de când ATU funcționează. Obiectivul ATU 

este să contribuie în mod relevant, printr-o strategie comună a celor patru universități publice 

din orașul nostru la devenirea Timișoarei drept pol de referință pentru Europa Centrală și de 

Est”. 

 

Ceremonia semnării acordului de parteneriat, privind constituirea Alianței Timișoara 

Universitară a avut loc, în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara, în iunie 2020, în 
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plină pandemie de coronavirus SARS-COV2 (COVID19). Mesajul de solidaritate este că 

într-o lume globală singuri suntem slabi și nu avem puterea necesară să izbândim de multe ori. 

Scopul este de a susține această voce comună ATU care va avea impact important la  nivel 

local, dar și la nivel național, la autoritățile locale și centrale și vor fi implementate proiecte cu 

impact nu numai asupra universităților, ci și asupra Timișoarei. 

 

Conducerea ATU este asigurată de Adunarea Generală și de către Consiliul Director, iar 

Adunarea Generală este constituită din rectorii, președinții senatelor, prorectorii, directorii 

CSUD și directorii generali administrativi ai celor patru universități membre, la care se adaugă 

reprezentanții studenților în consiliul de administrație al universităților. Consiliul Director este 

constituit din rectorii celor patru universități membre și asigură conducerea executivă a alianței. 

Adunarea Generală se întrunește semestrial, iar Consiliul Director se întrunește lunar. Ca mod 

de lucru, hotărârile Consiliului Director se adoptă prin consens, iar președintele Consiliului 

Director deține și funcția de președinte al alianței. Acordul ATU prevede faptul că funcția de 

președinte se exercită prin rotație, de către fiecare din membrii Consiliului Director, pe durata 

unui an calendaristic. 

 

 

9. Alianța universităților timișorene (ATU), a ieșit la raport la un an de la înființare 

 

La împlinirea unui an de când universitățile timișorene și-au dat mâna, constituind Alianța 

Timișoara Universitară – ATU, care își propune să contribuie în mod relevant, printr-o strategie 

comună a celor patru universități publice din orașul nostru, la devenirea Timișoarei ca pol de 

referință pentru Europa Centrală și de Est, joi,, 1 iulie 2021, de la ora 17:00, s-au întâlnit la 

Baza sportivă 2 a Universității Politehnica Timișoara. Raportul Adunării Generale a Alianței,a 

fost un prilej de sărbătoare, de bilanț, dar și de prezentare a viziunii pentru cel de-al doilea an 

de activitate, în care rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin 

Drăgan, v-a prelua mandatul de președinte ATU de la prof.univ.dr. Octavian Crețu, rectorul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”. 

 

https://oficialmedia.com/alianta-universitatilor-timisorene-atu-a-iesit-la-raport-la-un-an-de-la-infiintare/


                                                                                                    

18 
 

Din conducearea fiecărei universități timișorene, rectorii acestora au ieșit la raport: 

 

– mesajul rectorului UMFT, prof.univ.dr. Octavian Crețu, la final de mandat ATU; 

 

– prezentare viziunii rectorului UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, la preluarea   mandatului 

de președinte ATU; 

 

– mesajul prof.univ.dr Marilen Pirtea, rectorul UVT; 

 

– mesajul prof.univ.dr.ing.  Cosmin Alin Popescu, rectorul USAMVBT 

 

A urmat sesiunea de interviuri, apoi poza de grup, totul închinduse cu o cină festivă însoțită de 

muzica lui Horia Crișovan și a Mariei Hojda. 

 

 

10. Asociația Timișoara Universitară construiește un hub de cercetare în valoare de 

30 de milioane de euro la Ghiroda 

 

Asociația Timișoara Universitară (ATU), alcătuită din Universitatea Politehnica Timișoara, 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Universitatea Politehnica Timișoara, 

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

Universitatea de Vest, a demarat construirea unui hub de cercetare, în valoare totală de aproape 

30 de milioane de euro. 

 

Obiectivul central se află la Ghiroda, la 7 km de Timișoara, pe un teren de un hectar, alocat de 

consiliul local, pentru care s-au făcut pași importanți. În final acesta va avea patru corpuri de 

clădire pentru laboratoarele de cercetare alocate celor patru universități și un corp central, aici 

urmând să fie realizate proiecte de cercetare interdisciplinară. Un alt obiectiv important pentru 

http://www.ziuadevest.ro/asociatia-timisoara-universitara-construieste-un-hub-de-cercetare-in-valoare-de-30-de-milioane-de-euro-la-ghiroda/
http://www.ziuadevest.ro/asociatia-timisoara-universitara-construieste-un-hub-de-cercetare-in-valoare-de-30-de-milioane-de-euro-la-ghiroda/
http://www.ziuadevest.ro/asociatia-timisoara-universitara-construieste-un-hub-de-cercetare-in-valoare-de-30-de-milioane-de-euro-la-ghiroda/
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următoarea perioadă este susținerea puternică a Asociației Timișoara Capitală Europeană 

a Culturii. 

 

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, noul președinte 

al ATU, a explicat: și-a prezentat viziunea și perspectivele la preluarea mandatului de 

președinte ATU: „Inițiativa noastră curajoasă, care este ATU, rodește și devine un factor de 

dezvoltare comunitară tot mai puternic. Dacă ideea unei mai strânse colaborări între 

universitățile timișorene a fost vehiculată în mai multe rânduri pe parcursul ultimilor 30 de ani, 

și nu numai, putem afirma cu un sentiment sincer de mândrie și mulțumire că împreună am 

reușit să conturăm ceea ce știm că a început să devină un pol de coagulare și dezvoltare a 

orașului și a regiunii. Consider că este esențial să ne asumăm rolul de pol de coagulare a 

acțiunilor desfășurate în contextul Timișoara – Capitală Culturală Europeană. Orașul are nevoie 

de un model de colaborare, iar noi îl putem oferi. Mi-ar face plăcere să dezvoltăm împreună și 

responsabilitatea socială a universităților, fapt pentru care vă propun să reluăm activitatea 

Centrului de dezvoltare a antreprenoriatului social Timișoara. Putem deveni un exemplu de 

bună practică, iar vizibilitatea internațională pe care ne-ar aduce-o implementarea unor astfel 

de concepte de actualitate este în acord cu direcțiile de acțiune enunțate mai sus. Am toată 

încrederea în forța Alianței Timișoara Universitară de a consolida orașul, prin promovarea 

excelenței în educație, prin optimizarea folosirii în comun a resurselor materiale, umane și 

financiare, prin creșterea potențialului de dezvoltare în aria internațională a educației și 

cercetării științifice, astfel încât Timișoara să devină un centru universitar de referință pentru 

Europa Centrală și de Est.” 

 

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a adăugat: ”2021 a fost un an de pandemie, 

pe care l-am parcurs de la constituirea ATU, în care președinția rotativă a fost deținută de 

domnul profesor Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, 

o alegere oportună pentru această perioadă de pandemie. La fel, salut preluarea președinției 

rotative de catre rectorul Universității Politehnica Timișoara, domnul profesor Florin Drăgan. 

Îmi doresc ca pentru următorii doi ani ATU să își realizeze performant misiunea, la un nivel 

mult mai înalt, pentru ca să potențăm calendarul TM2023, să transmitem autorităților locale 

toate soluțiile noastre, pentru ca aleșii locali să conștientizeze că, fără un centru universitar 

puternic, nu vom putea progresa ca oraș și comunitate. Am așteptari mult mai mari din partea 

autorităților locale, pentru o implicare reală în parteneriatul cu ATU. La fel, pot să reafirm 

deschiderea totală pe care o au universitățile din ATU pentru a acorda administrației expertiză 

specializată. Nu mai poate fi concepută dezvoltarea orașului în absența parteneriatului dintre 

universități – mediul de afaceri și administrație, ca montaj instituțional în care se consolidează 

strategiile și se derulează proiectele de viitor, chiar dacă sunt conștient că universitățile sunt 

aflate în postura de a sublinia permanent că acest parteneriat mai are spațiu de evoluție spre 

maturizare. Ne aflăm la un an de când am constituit oficial ATU, iar comunitatea noastră cred 

că are acum toate motivele pentru a vedea în alianța noastră un atu net al Timișoarei”. 
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11. ATU - 1 an! Conf. dr. Florin Dragan, rectorul UPT, este noul presedinte al 

Aliantei Timisoara Universitara 

 

Alianta Timisoara Universitara (ATU), prima structura de cooperare si consolidare a centrului 

universitar si a platformei de cercetare, dezvoltare si inovare stiintifica din Timisoara, a 

sarbatorit, joi 1 iulie 2021, la Baza 2 Sportiva a UPT, un an de la infiintare. 

La eveniment au participat cadre didactice in frunte cu rectorii si prorectorii celor patru 

institutii. Este vorba de Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, 

prin prof. univ. dr. Octavian Cretu, ...citeste toata stirea 

 

 

12. Rectorul UPT, Florin Drăgan, președinte al ATU 

 

 

 

S-a împlinit un an de când, în Sala „Baroc” a Muzeului de Artă, cei patru rectori ai 

universităților publice de stat au semnat actul de constituire al Alianței Timișoara 

Universitară, o premieră în mediul universitar românesc. 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/atu-1-an-conf-dr-florin-dragan-rectorul-upt-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara-8506179
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/atu-1-an-conf-dr-florin-dragan-rectorul-upt-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara-8506179
https://www.facebook.com/TeleU.Timisoara/videos/394170625369993
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/atu-1-an-conf-dr-florin-dragan-rectorul-upt-este-noul-presedinte-al-aliantei-timisoara-universitara-8506179

