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Către Senatul Universității de Vest din Timișoara 

 

 

Domnule Președinte,  

 

 

Constituirea Alianței Timișoara Universitară a reprezentat o inițiativă a mediului universitar din 

Timișoara pentru a coagula o construcție solidă, orientată înspre viitor și având ca scop 

consolidarea Timișoarei ca oraș universitar puternic, precum și dezvoltarea județului Timiș și a 

întregii regiunii.  

 

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. 

 

Unul dintre obiectivele strategice ale Alianței Timișoara Universitară, o alianță fără personalitate 

juridică, este acela de a strânge colaborările din mediul universitar din Timișoara în zona de 

cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv prin aplicarea și participarea la proiecte comune. 

 

Unele competiții de proiecte necesită alte forme juridice de asociere, decât simplul parteneriat 

dintre universități, în timp ce alte competiții nu se pot adresa solicitanților care au statutul de 

instituție publică. De exemplu, există competiții de proiecte destinate fundațiilor, asociațiilor sau 

firmelor care au drept obiect de activitate componenta de cercetare-dezvoltare-inovare.   

 

De aceea, în vederea asigurării eligibilității de participa la un număr cât mai mare de competiții, 

cât și pentru a permite o flexibilizare cât mai mare a modalității de asociere, este necesară 

adoptarea unei hotărâri a Senatului UVT de mandatare a Consiliului de Administrație al UVT 

pentru a negocia și stabili cu celelalte universități din ATU constituirea altor forme de asociere, 

precum cele menționate mai sus.  

 

Având în vedere motivele arătate mai sus vă solicităm: 

 

Mandatarea Consilului de Admnistrație al UVT de a negocia și stabili, alături de 

universitățile incluse în Alianța ATU (Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara), forme de 

asociere cu personalitate juridică de tipul fundațiilor, asociațiilor, societăților cu răspundere 

limitată etc., în vedere atingerii obiectivelor alianței. 
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