
 
 

 
 

 

RAPORT ANUAL 

privind 

STAREA UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU 

 

 

Raportul anual al Rectorului este în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale 

nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare), precum și cu prevederile Cartei UTM. 

 În perioada de referință a prezentului Raport, aprilie 2018-aprilie 2019, Universitatea 

Titu Maiorescu, înființată în urmă cu 29 de ani, și-a continuat parcursul ascendent în 

concordanță cu misiunea asumată în domeniul învățământului superior și cercetării științifice. 

Activitățile desfășurate de Universitate, în perioada de referință, sunt în acord cu Programul 

strategic de dezvoltare a Universității pe perioada 2016-2020, precum și cu programele 

operaționale anuale ale fiecărei facultăți. A continuat astfel și individualizarea Universității în 

cadrul sistemului național de învățământ superior prin claritate, specificitate, adaptabilitate și 

complexitatea specializărilor din structura academică, prin calitatea curriculum-ului adoptat 

continuu mediului economico-social, prin calitatea ridicată a corpuluiacademic, prin baza 

materială într-o continuă dezvoltare și modernizare. 

 

I. PROGRAME de STUDII 

 

În structura academică a UTM funcționează 10 facultăți cu 23 programe de licență din 

care 18 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), precum și 20 

masterate și 3 școli doctorale:  Drept, Medicină și Medicină Dentară. Pe lângă acestea, 

Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic asigură formarea continuă pentru cei 

interesați de cariera didactică. 

 În cadrul Universității, în acord cu strategia de dezvoltare prin internaționalizare, se 

derulează activități didactice cu predare în limba engleză la Facultatea de Medicină și la 

Facultatea de Medicină Dentară. De asemenea, Anul pregătitor de limba română (domeniul 

Medicină și domeniul Medicină dentară) oferă studenților internaționali accesul la programele 

cu predare în limba română. 

Toate aceste programe de studii universitare sunt înregistrate în registrul Național al 

calificărilor și sunt atent monitorizate privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor ARACIS. În 

consecință, în intervalul raportat s-a reacreditat de către ARACIS programul de studii 

universitare de licență Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină și s-au 

acreditat programul de studii universitare de licență Comunicare și Relații Publice și Anul 

pregătitor de limba română pentru străini din cadrul Facultății de Științele Comunicării și Relații 

Internaționale. Tot în această perioadă a început pregătirea dosarelor, la facultăți, pentru 

acreditarea domeniilor de masterat și a specializărilor aferente. De asemenea, pe baza 

metodologiei transmise de MEN și ARACIS, s-au întocmit și transmis la ARACIS, dosarele de 

evaluare a domeniilor de doctorat și a programelor aferente acestora. 



 
 

 
 

Menționăm că în conformitate cu Regulamentul privind elaborarea planurilor de 

învățământ pentru programele de studii universitare de licență și master, precum și cu 

Regulamentul privind monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii, s-a 

continuat îmbunătățirea curriculei universitare la toate programele universitare de licență în 

acord și cu recomandările ARACIS. Corespunzător reglementărilor ARACIS și ale UTM  fișele 

disciplinelor au fost actualizate de către toți titularii de discipline. 

 

II. STUDENȚI 

 

Datele statistice prezintă, pentru perioada raportată, o creștere semnificativă, trend 

menținut pe parcursul ultimilor 5 ani. Acest aspect este confirmat și de creșterea numărului de 

studenți înmatriculați la toate cele 10 facultăți ale Universității. 

Astfel, la ciclurile de studii universitare de licență, masterat, doctorat, precum și la 

formele de învățământ cu frecvență și la distanță, Universitatea Titu Maiorescu a înregistrat la 

1 octombrie 2018, un număr de 7670 studenți înmatriculați. 

Menționăm că înmatricularea studenților s-a realizat strict în limitele cifrelor de 

școlarizare aprobate de ARACIS. 

Promoția anului 2018 cuprinde 1066 absolvenți ai programelor de licență (IF+ID), 457 

masteranzi și 20 de studenți doctoranzi care au susținut public tezele de doctorat. 

Studenții noștri, organizați în Asociația Studenților Maiorescieni, reprezintă o forță activă 

în Universitate, cu reprezentativitate remarcată în toate organele de conducere (Senat, Consilii 

profesorale, Comisii de calitate, etică etc.) 

De asemenea, absolvenții Asociației ALUMNI participă la acțiuni pentru promovarea 

Universității. 

Se pot remarca în acest context și facilitățile puse la dispoziția studenților: cantina 

studențească, club, abonamentele la rețeaua medicală Regina Maria (pentru studenții de la IF), 

precum și facilitățile privind taxele și acordarea de sesiuni de examene speciale. 

 

III. RESURSELE UMANE 

 

Un obiectiv major al conducerii Universității l-a constituit consolidarea resurselor umane 

la nivelul fiecărei facultăți. 

Ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante s-a realizat în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 1/2011, cu precizările MEN și reglementările proprii ale Universității, 

respectându-se, după analizarea actelor de studii și a CV-urilor depuse, condițiile de calificare 

profesională și cerințele privind ocuparea fiecărui post didactic. 

S-au respectat, totodată, și cerințele procentuale ale ARACIS privind numărul de cadre 

didactice pe programe didactice. 

Astfel, în anul universitar 2018-2019, Universitatea are 304 cadre didactice titulare (36 

profesori, 92 conferențiari, 131 lectori, 45 asistenți), 169 cadre didactice asociate din afara 

Universității, 39 cadre didactice auxiliare și 76 personal administrativ. 



 
 

 
 

Statistica ultimilor 5 ani prezintă o dinamică ascendentă care asigură stabilitate și 

dezvoltare tuturor domeniilor de licență, masterat, doctorat. 

Politica de resurse umane a Universității a urmărit permanent consolidarea procentelor 

stabilite de ARACIS, pe grade didactice, prin atragerea și promovarea prin concurs a celor mai 

competente cadre didactice. 

Fiecare cadru didactic are obligația, urmărită de conducerea UTM, de a-și elabora întreg 

setul de materiale didactice necesare acoperirii problematicii disciplinelor, în deplin acord cu 

planurile de învățământ și fișele disciplinelor. 

 

IV. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ  

 

Conform misiunii asumate prin Carta Universității, cercetarea avansată  reprezintă o 

prioritate a Universității Titu Maiorescu. În perioada raportată s-a reorganizat activitatea de 

cercetare științifică prin constituirea Consiliului de cercetare științifică. Acesta are rolul de a 

coordona  întrega activitate din cele 2 institute de cercetare (Institutul de Studii, Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare și Institutul de Cercetări Științifice Medicale "Nicolae Cajal”) și din 

Centrele de cercetare de la nivelul facultăților. 

Cercetarea științifică este structurată pe domenii prioritare, interdisciplinare, capabile să 

asigure Universității un loc important la nivel național şi să permită integrarea cu succes în aria 

europeană a cercetării. Dezvoltarea resurselor umane necesare în cercetare este sprijinită și prin 

programele celor 3 școli doctorale ale Universității, precum şi prin programele de studii 

universitare de masterat desfășurate la nivel de facultate. 

Dintre principalele realizări în această activitate, în care încurajăm permanenta participare 

a tuturor cadrelor didactice și studenților, menționăm: 

• Programul manifestărilor științifice organizate în anul 2019, reflectă amploarea și 

consistența valorificării cercetării științifice din Universitate (195 de acțiuni organizate): 

- Conferințe, simpozioane organizate la nivelul Universității: 13; 

- Conferințe, mese rotunde, workshop-uri, cercuri științifice organizate de 

facultăți: 151; 

- Sesiuni de comunicări științifice organizate de facultăți: 18; 

- Alte acțiuni de promovare (Școli de studii avansate, colocvii, proiecte: 13) 

• Valorificarea cercetărilor științifice în scopul creșterii vizibilității Universității, a 

cadrelor didactice, la aceasta contribuind și sistemul de evaluare a calității promovat la nivel 

instituțional. Astfel, se pot menționa: 

- Articole redactate și publicate: în total 583 din care 147 în reviste cu cotație ISI, 

238 articole publicate în reviste indexate BDI, 38 articole neindexate, respectiv 

160 rezumate publicate în revistele unor congrese sau conferințe; 

- Cărți redactate și publicate: în total 142 din care 121 în cadrul unor edituri 

naționale, respectiv 21 în edituri internaționale; 

- S-au depus 2 Cereri de brevet de invenție. O echipă coordonată de Decanul 

Facultății de Medicină, Prof. Univ.Dr. Daniel Cochior a obținut Premiul Special 



 
 

 
 

și Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva.  

- Cadrele didactice și cercetătorii au participat la 141 Congrese, Conferințe și 

Workshop-uri naționale și internaționale; 

- S-au derulat 3 proiecte cu mediul de afaceri;  

- S-au desfasurat peste 50 de studii și cercetări interne prin centrele de cercetare 

ale facultăților. 

- Au fost obținute 11 premii naționale și internaționale pentru rezultatele obținute 

în cercetarea științifică. 

 

În anii 2017-2018, s-au demarat si dezvoltat, prin Consiliul de Cercetare Științifică, 2 

acțiuni importante in domeniul cercetării in sprijinul cadrelor didactice și studenților doctoranzi, 

respectiv: 

• Lansarea competiției pentru proiecte de cercetare internă UTM; 

• Premierea rezultatelor cercetării, prin premierea articolelor publicate. 

Pentru prima acțiune au fost selectate 10 proiecte de cercetare internă, la nivelul întregii 

Universități. Pentru cea de-a doua inițiativă au fost selectate pentru premiere, datorită 

rezultatelor deosebite obținute, un număr de 23 articole publicate în reviste de specialitate cu 

cotație ISI și factor de impact peste 1. 

Coroborate, aceste acțiuni, definitivate și puse in practică începând cu anul universitar 

2018-2019, au condus la stimularea mediului științific în cadrul Universității Titu Maiorescu și 

vor asigura o emulație în rândul colectivului de cadre didactice, doctoranzi dar și studenți, 

deopotrivă. 

 

Dintre realizările Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare al UTM, 

menționăm: 

- Organizarea Conferinței "Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe 

Cunoaștere” ediția a XII -a 2018 pe 6 secțiuni și 3 Workshop-uri, 165 lucrări 

prezentate, incluse în 6 volume indexate BDI; 

- Gestionarea activității Editurii „Titu Maiorescu” unde au fost editate cărți și 

manuale universitare; 

- Realizarea unui Laborator de Teoria măsurii şi a unui Laborator de Psihometrie 

(în colaborare cu Compania Siemens); 

- Coordonarea revistelor "Cercetări filosofice-psihologice” (în colaborare cu 

Academia Română și Facultatea de Psihologie) și "Revista de cercetări 

experimentale avansate"; 

- Editarea Revistei Analele Universității - Seria Drept, Editura Universității Titu 

Maiorescu. 

 

Una dintre realizările importante ale Universității din perioada raportată, în domeniul 

cercetării, este participarea ca și partener, pentru prima dată, într-un proiect de cercetare finanțat 

prin Programul Cadru de Cercetare al Comisiei Europene Horizon 2020 - Proiectul  



 
 

 
 

”Cooperarea Judiciară în vederea sprijinirii Redresării Economice în Europa”; JCOERE-

800807-PM. Consorțiul este coordonat de Universitatea College Cork, în parteneriat cu 

Universitatea din Florența și INSOL. Coordonatorulul științific este Prof.univ.dr. Smaranda 

Angheni și cercetătorul principal este doctoranda Năstasie Nicoleta Mirela. 
 

In cadrul Institutului de Cercetări Științifice Medicale ”Nicolae Cajal” se poate remarca 

derularea mai multor proiecte naționale si internaționale:  

- Proiectul internațional de cercetare științifică "Terapia pacienților cu diabet 

zaharat cu celule autologe obținute prin transdiferenţierea celulelor hepatice DIA-

CURE” cu finanțare din fonduri europene având ca obiectiv realizarea unui nucleu 

de competentă științifică și tehnologică la standarde europene și cuprinzând în 

echipa de cercetare cercetători români și israelieni. 

- Proiect internațional finanțat prin Erasmus+, intitulat ”New Post-Graduate 

Medical and Nursing Programs in “Hepato Pancreato-Biliary (HPB) Diseases & 

Liver Transplant” in parteneriat cu Assiut University din Egipt. 

- Proiectul PN-III-P1-1.1-MCD2018-0153 in cadrul căruia a fost realizată vizita 

Prof. Dan Duda de la Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, 

Boston, Statele Unite ale Americii, vizita cu prilejul căreia cadrele didactice și 

doctoranzii din Universitatea Titu Maiorescu au putut să intre în contact cu elita 

cercetării internaționale. 

- Proiect: “Subtipuri transcriptomice de cancer hepatocelular și răspunsul acestora 

la terapie”; TRACeR; PN-III-P2-2.1-PED / 248PED/2017-2018. 

 

Facultatea de Informatică sprijină dezvoltarea competențelor de software tester în rândul 

studenților înființând un laborator găzduit în cloud-ul guvernamental gestionat de Institutul de 

Cercetări în Informatică. Laboratorul este finanțat prin proiectul ”Calitate in practica!”, : 

POCU/90/6.13/6.14/SMIS 109010. 

Cercetarea științifică este valorizată în Universitatea și prin acordarea celei mai înalte 

distincții academice – Doctor Honoris Causa – unor personalități care s-au remarcat în domenii 

diferite, prin contribuții relevante aduse spațiului internațional al cercetării. În această perioadă 

au fost acordate înaltul titlu de Doctor Honoris Causa unor mari personalități ale științei: Dr. 

Dorin COMANICIUși  Gl lt (Rz) Dr.Ing. Cosmonaut Dumitru Dorin PRUNARIU. 

   

V. CALITATEA 

 

Calitatea educației este un obiectiv central al strategiei generale a Universității Titu 

Maiorescu, această orientare fiind în concordanță directă cu strategia de dezvoltare a 

învățământului superior și cu integrarea acestuia în Spațiul European al Învățământului 

Superior și Cercetare Științifică. 



 
 

 
 

Procesul de evaluare a calității actului educațional și a cercetării științifice coordonat de 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în perioada de referință, a vizat următoarele 

aspecte: 

- Evaluarea calității programelor de studii; 

- Evaluarea calității pregătirii studenților; 

- Evaluarea calității personalului didactic; 

- Evaluarea calității activității de cercetare științifică; 

- Evaluarea calității informațiilor oferite. 

• Evaluarea calității programelor de studii s-a realizat prin procesele anuale de inițiere, 

aprobare, monitorizare, evaluare periodică și punere în concordanță cu cerințele pieței muncii 

a planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor. 

• Evaluarea calității pregătirii studenților este obiectivă, nediscriminatorie și urmărește 

competențele dobândite de fiecare student, în sesiunile de examene. Datele statistice furnizate 

după fiecare sesiune, precum și la finalul fiecărui an universitar prezintă o promovabilitate 

medie de peste 90% cu peste 65% studenți integraliști (raportat la nr. de studenți prezentați 

efectiv la examene). Menționăm și rata redusă de abandon universitar din perioada raportată. 

• Evaluarea calității personalului didactic a utilizat un set de instrumente specifice și 

anume: 

- Fișa de autoevaluare 

- Fișa de evaluare colegială 

- Fișa de evaluare a cadrului didactic de către student/masterand 

- Fișa de evaluare a cadrului didactic de către Directorul de departament. 

Din analiza rezultatelor prelucrate ale chestionarelor, s-au conturat măsuri și recomandări 

concrete privind activitățile cadrelor didactice, puse operativ în aplicare de conducerea UTM și 

conducerile facultăților. 

• Evaluarea activității de cercetare științifică se realizează prin valorificarea superioară a 

rezultatelor acestei activități: lucrări cotate, proiecte, brevete, premii etc., în beneficiul imaginii 

Universității 

• Calitatea sistemului de informații. 

• Începând cu anul universitar 2018-2019, s-au introdus și fișele de evaluare a 

performanței pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar. 

 

VI. BAZA MATERIALĂ 

 

Universitatea Titu Maiorescu are după 29 de ani un patrimoniu semnificativ constituit din 

clădiri, mijloace fixe, obiecte de inventar, toate fiind destinate asigurării unui proces de 

învățământ de calitate. În perioada raportată s-a continuat extinderea acestei baze materiale prin 

următoarele obiective: 

- Supraetajare corp V (în curs de perfectare autorizare); 



 
 

 
 

- Cumpărarea unui teren de 1024 mp de la Societatea IOR SA (valoare 2.463.742 lei) 

în vederea edificării extensiei Facultății de Medicină și a Facultății de Medicină 

Dentară; 

- Cumpărarea unui teren în suprafață de 4990 mp și o clădire S+P+8 (suprafață la sol 

738 mp) în vederea edificării unui deziderat major al Universității – Spitalul 

Universitar ”Titu Maiorescu” (valoare 6.200.000 Euro). 

- Club studențesc la parterul căminului (continuare demersuri pentru obținere avize). 

Pe lângă aceste obiective majore de investiții, Universitatea a continuat dotarea spațiilor 

de învățământ cu: 

- Mijloace fixe (aparatură de laborator, echipamente IT etc), în valoare de 904.892 lei 

- Obiecte de inventar (dotări cămine, cantine, săli de curs și seminarii etc), în valoare 

de 150.502 lei 

- Asigurarea de materiale consumabile în valoare de 990.795 lei. 

 

În perioada raportată, Universitatea a demarat un amplu proces de informatizare care 

vizează modernizarea soluțiilor de infrastructură hardware și software utilizate atât în procesul 

educațional, cât și în activitatea managerială și operațională. O echipă internă a analizat soluții 

posibile de dezvoltare a sistemului informatic la nivel de UTM, ținând cont de viziunea și 

obiectivul final al demersului de informatizare și de analiza stării actuale.  

La nivel de infrastructură, o primă acțiune a urmărit facilitarea accesului la Internet. În 

acest sens a fost realizată o rețea WI-FI care acoperă toate spațiile Universității și asigură 

accesul facil și în siguranță la Internet atât pentru studenți și cadrele didactice, cât și pentru 

vizitatorii Universității. Acest acces permite utilizarea resurselor online în activitățile didactice, 

reprezentând un element de modernitate și calitate în procesul educațional.  

Un laborator mobil cu 30 de laptop-uri de ultimă generație a fost achiziționat pentru a fi 

utilizat de studenții Facultății de Informatică.  

Procesul de modernizare prin informatizare continuă prin achiziționarea și dezvoltarea 

unei soluții software unitare care să integreze informațiile din procesul educațional (informații 

de secretariat, taxe studenți, planuri de învățământ, orare etc), cu informațiile din învățământul 

la distanță (e-learning) și cu informațiile utilizate de departamentele de suport (contabilitate, 

resurse umane, administrativ). În perioada raportată au fost identificate nevoile punctuale ale 

UTM, au fost evaluate posibile soluții și procesul a demarat cu etapa de analiză. Conform 

graficului de activități se preconizează ca începând cu anul universitar 2019-2020 

funcționalitățile noii soluții informatice integrate să fie operaționale.  

 

VII. RELAȚII INTERNAȚIONALE  

 

Consolidarea dimensiunii internaționale în cadrul UTM, atât prin internaționalizare ”în 

străinătate”, cât și prin acțiunile de internaționalizare ”acasă” ghidează evoluția universității 

spre o instituție academică  relevantă pe plan național și internațional, bine adaptată la 



 
 

 
 

provocările și oportunitățile globalizării. În acest sens activitatea de internaționalizare a urmărit 

atingerea unor obiective care s-au concretizat prin următoarele rezultate, în perioada raportată: 

 

Obiectivul 1. Dezvoltarea dimensiunii internaționale a procesului de predare/învățare: 

• Creșterea numărului de studenți internaționali admiși în programele de studii ale UTM. 

În anul universitar 2018-2019 au fost admiși ca studenți 151 de cetățeni străini, după cum 

urmează: 81 cetățeni din afara Uniunii Europene și 70 cetățeni din UE, admiși la licență (120), 

master (3) și An pregătitor de limba română (28).  

• Creșterea numărului de cadre didactice care participă la stagii de formare și predare în 

străinătate. În anul universitar 2018-2019  sunt realizate/în curs de realizare un număr de 45 de 

mobilități de formare și predare in țările din Uniunea Europeană și cel puțin 4 mobilități în afara 

Europei, finanțate prin programul Erasmus+ (KA103 și KA107).  

• Creșterea numărului de studenți care participă la mobilități de studii și de practică în 

străinătate. În anul universitar 2018-2019,  sunt realizate/în curs de realizare 84 de mobilități de 

studii și practică in țările din Uniunea Europeană și 1 mobilitate de practică în USA, finanțate 

prin programul Erasmus+ (KA103 și KA107).  

• Atragerea de cadre didactice și specialiști din străinătate pentru susținerea de activități 

în cadrul UTM – workshop-uri, prelegeri. În cadrul Școlii Doctorale de Drept în anul universitar 

2018-2019 au fost invitați 5 experți internaționali pentru a susține prelegeri studenților 

doctoranzi. Prin proiectul PN-III-P1-1.1-MCD2018-0153 Dr.Dan Duda, Profesor la Harvard 

Medical School a desfășurat activități didactice cu doctoranzii Școlii Doctorale de Medicină. În 

cadrul Facultății de Medicină Dentară în această perioadă a fost acordat titlul de Visiting 

Professor dlui Dr. Nachum Samet, expert de notorietate internațională în domeniul proteticii 

dentare.  

• Identificarea de instituții partenere cu o curriculă compatibilă, în vederea încheierii de 

acorduri de parteneriat pentru schimburi și mobilități. În perioada raportată au fost încheiate 6 

noi acorduri pentru mobilități la nivel de licență, masterat și doctorat și alte acorduri sunt în 

curs de semnare. 

• Extinderea competențelor lingvistice ale corpului academic, personalului administrativ 

și studenților. În anul 2018-2019 s-a continuat organizarea de cursuri de limba engleză cu durata 

de 42 de ore – nivel începător și nivel intermediar – la care s-au înscris 30 de cadre didactice și 

personal administrativ.  

 

Obiectivul 2. Creșterea vizibilității internaționale a UTM 

• Promovare online. A fost demarat un proiect de revizuire a imaginii UTM in mediul 

online. Prin implementarea acestuia oferta educațională, proiectele și evenimente organizate în 

UTM care sunt prezentate pe website-ul www.utm.ro (varianta in limba română și engleză), vor 

fi mai activ diseminate prin platformele de socializare online (Facebook, LinkedIn, Instagram 

etc).  

http://www.utm.ro/


 
 

 
 

• Afiliere la asociatii internationale. Pentru a consolida legăturile cu asociatiile 

internaționale relevante în mediul academic, unde UTM este membru asociat, delegații din 

partea UTM au participat activ la multiple activități desfășurate de Centrul Regional pentru 

Europa Centrală și de Est al AUF în România. În plan internațional, delegații ale UTM au 

participat la evenimentul organizat de AUF - Colloque IGNEUF ”La Gouvernance 

Universitaire À l’ère du numérique”, 28-30 Martie la Sofia ; precum și la Conferința Anuală a 

European Universities Association (EUA) in 11-12 Aprilie la Paris.  

• Organizarea de evenimente cu vizibilitate internațională. UTM a găzduit în perioada 6-

10 decembrie 2018 Council of National Delegates/Consiliul Reprezentanților Naționali (CND) 

- cel mai important eveniment anual al Erasmus Student Network (ESN) International. La 

eveniment au participat peste 150 de studenți din peste 30 de țări.  

• Colaborarea cu universități din alte state. În perioada 3-17 aprilie o delegație formată 

din 6 studenți și 2 cadre didactice de la High Institute of Computers, Information and 

Management Technology, Tanta, Egipt, au participat la o vizită de studiu in UTM. Acțiunea a 

fost un prilej de dezvoltare a competențelor de multiculturalitate pentru studenții UTM, dar și 

o ocazie de a promova oferta educațională și sistemul de învățământ european către țări non-

UE.  

 

VIII. ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

 

În exercițiul financiar 2018, UTM a obținut venituri totale în cuantum de 66.345.623 lei, 

din care 86,75% au reprezentat venituri din taxele studențești. Creșterea veniturilor din taxe cu 

15,99% în raport cu anul 2017 s-a datorat în principal creșterii numărului de studenți și 

masteranzi (în special la programele de studii în limba engleză). 

Fondurile nerambursabile au crescut cu 139.479 lei față de anul anterior ca urmare a 

implementării proiectului ”Terapia pacienților cu diabet zaharat cu celule autologe, obținute 

prin transdiferențierea celulelor hepatice” – Dia-Cure. 

Cheltuielile totale angajate în exercițiul financiar 2018 au fost în cuantum de 41.940.663 

lei, din care cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente au reprezentat 44,81%, respectându-

se principiul bunei utilizări/alocări a fondurilor unei universități private. 

Cheltuielile privind amortizarea investițiilor au însumat 4.038.303 lei, având o pondere 

de 9,63% din total cheltuieli. Alte tipuri de cheltuieli înregistrate în acest exercițiu financiar au 

fost: cheltuieli cu lucrări și servicii prestate de terți, cheltuieli cu utilitățile, chiriile și 

redevențele plătite, dobânzile și comisioanele bancare etc. 

Se poate aprecia că utilizarea optimă a resurselor materiale și umane a determinat 

creșterea ratei de eficiență a cheltuielilor în acest exercițiu financiar. 

Excedentul din activitatea fără scop patrimonial, în sumă de 24.255.635 lei, a înregistrat 

un trend ascendent față de anul precedent, crescând cu 8,91%, urmând a fi alocat investițiilor 

în baza materială și dezvoltării resursei umane, având drept obiectiv final creșterea calității 

serviciilor educaționale oferite de Universitatea noastră. 

 



 
 

 
 

IX. ETICĂ 

Comisia de etică universitară a UTM a avut misiunea, pe baza prevederilor legale, de a 

asigura respectarea valorilor promovate de Codul de etică și deontologie profesională 

universitară al UTM: profesionalism, libertate și onestitate academică, transparență, dreptate și 

echitate, eliminarea conflictelor de interese și a incompatibilităților. 

De altfel, analiza MEN-UEFISCDI în acest domeniu, a apreciat pozitiv această activitate, 

inclusiv măsurile privind prevenirea posibilelor cazuri de plagiat la doctorat și masterat. 

 

X. ORGANELE DE CONDUCERE 

Sistemul de conducere al Universității, modern, simplu și flexibil, a desfășurat activitatea 

în coordonatele Cartei Universității, a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Universității și a Regulamentului Intern. 

Senatul, Consiliul de Administrație și Biroul Executiv au constituit un ansamblu care a 

acționat unitar și organizat pentru rezolvarea tuturor problemelor și adoptarea celor mai 

importante hotărâri pentru Universitate. 

S-a beneficiat și de un sistem operativ de comunicare care a condus la asigurarea unei 

atmosfere academice, colegiale atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul întregii Universități. 

De altfel, toate aspectele prezentate în prezentul Raport, au fost discutate și aprobate de 

organele de conducere ale UTM. 

Menționăm, de asemenea, în acest context și colaborarea eficientă cu organismele de 

conducere ale facultăților (decanat, consilii profesorale, departamente),  cu celelalte structuri 

ale Universității (direcții, servicii, compartimente funcționale), precum și cu Asociația 

membrilor fondatori ai UTM, Asociația studenților maiorescieni, Asociația ALUMNI.  

Activitatea curentă a Universității nu este lipsită de provocări ce apar la confluența dintre 

reglementările legislative, constrângerile bugetare și mediul concurențial. Un astfel de exemplu 

îl reprezintă asigurarea integrală a bazei clinice în spitale pentru toți studenții Facultăților de 

Medicină și Medicină Dentară.  Strategia de dezvoltare a Universității vizează însă soluționarea 

acestor dificultăți. În acest caz concret, dincolo de demersurile de consolidare a relațiilor 

existente cu spitalele din București, UTM investește în construirea unui spital privat care va 

reprezenta în primul rând o bază clinică pentru studenții săi.  

 

XI. CONCLUZII 

Apreciem perioada aprilie 2018-aprilie 2019, ca o perioadă benefică pentru Universitate, 

pentru imaginea sa în viața universitară atât din România cât și la nivel internațional, cu 

semnificative acumulări calitative, precum și în baza materială. Aceste realizări au fost posibile 

cu sprijinul întregii comunități academice, drept pentru care aducem mulțumiri! 

 

       

             RECTOR, 

     Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI 


