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PLAN OPERAŢIONAL AL CANDIDATEI LA FUNCŢIA DE DECAN AL 
FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII 

DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "Victor Babeş" din TIMIŞOARA  

 2014-2016 

Prof. Dr. Meda-Lavinia Negrutiu 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
Nr 

Crt. 
Obiectiv Plan de acţiune Responsabili Termene 

1.  Păstrarea calificativelor 
obţinute de Facultatea de 
Medicina Dentară până în 
prezent şi eventual stimularea 
creşterii acestora la nivelele 
următoare 

Evaluarea amanunţită a puntelor 
tari şi a celor slabe la nivel de 
facultate 

Decan,Prodecan, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Directorii 
de Departamente 

Permanent 

Identificarea zonelor ce necesită 
stimulare şi stabilirea modalităţilor 
de rezolvare şi optimizare 
Implementarea programelor astfel 
alcătuite 
Analiza calitativă şi cantitativă 
dinamică care să permită 
opimizări ale procesului 

2. Menţinerea sau stimularea 
actului didactic la nivelele 
facultăţilor similare de la nivel 
european, respectând 
curriculele in vigoare 
recunoscute pe plan 
internaţional 

Analiza amanunţită a curriculelor 
unor universităţi de prestigiu 
europene şi internaţionale 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Directorii 
de Departamente, 
Coordonatori de 
discipline 

Permanent 

Identificarea aspectelor noi şi 
novatoare ce pot fi implementate 
în cadrul Facultăţii de Medicină 
Dentară 
Organizarea de workshopuri 
dedicate evaluării şi optimizării 
curriculare 

3. Creşterea numărului 
activităţilor practice in 
comparatie cu cele teoretice 

Identificarea disciplinelor care 
necesită creşterea numărului de 
stagii cu o vădită orientare spre 
practică Decan, Prodecan, 

Cosiliul Profesoral, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Directorii 
de Departament, 
Coordonatorii de 
discipline 

2014 - 2015 

Optimizarea curriculelor şi 
implementarea noilor concepte 
practice 
Crearea contextelor materiale, de 
doare cu obiecte de inventar şi 
materiale consumabile pentru o 
bună desfaşurare a noilor 
activităţi 
Monitorizarea continuă a 
procesului didactic  

4. Adaptarea continuă a 
activităţilor curriculare cu 
nevoile pieţei de muncă, în 
vederea absorbţiei rapide şi 
ţintite a absolvenţilor în 
câmpul muncii imediat după 
finalizarea studiilor 

Realizarea de discuţii continue cu 
reprezentanţii CMDR pentru 
identificarea necesităţilor reale în 
domeniu  

Decan, Prodecan, 
Cosiliul Profesoral,  
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Directorii 
de Departament, 
Coordonatorii de 
discipline,  

2014 - 2015 Realizarea unor seturi de condiţii 
ce trebuie implementate în cadrul 
curriculei pentru fiecare an care 
să vină în întâmpinarea cererii 
pieţei de muncă 
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Realizarea unui plan de 
implementare a condiţiilor stabilite 
Monitorizarea implementării şi 
optimizarea continuă a procesului 
didactic conform discuţiilor cu 
reprezentanţii CMDR 

5. Introducerea secţiilor cu 
predare în limba germană şi 
eventual franceza şi italiana 

Alcatuirea curriculei pentru fiecare 
secţie în parte şi elaborarea de 
cursuri şi îndreptare de lucrări 
practice în limbile de predare 
respective 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordontaorii de 
discipline 

2014 - 2015 

Identificarea cadrelor didactice cu 
capacitatea de a preda în limbile 
vizate 
Organizarea de sesiuni de 
evaluare şi optimizare a 
cunoştiinţelor lingvistice a 
cadrelor de predare 
Asigurarea necesităţilor materiale 
pentru a susţine stagiile şi 
cursurile pentru secţiile noi la 
standardele internationale 

6.  Respectarea standardelor 
ARACIS privind 
managementul calităţii şi 
eficacitatea educaţiei 

Supervizarea evaluărilor cadrelor 
didactice 
Eficientizarea evaluarii cadrelor 
didactice de catre colegi 
Monitorizarea evaluării cadrelor 
didactice de către studenti 
Centralizarea datelor şi generarea 
unor măsuri care să optimizeze 
cadrul şi procesul didactic 

Biroul de Consiliu, 
Prodecan, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Consiliul 
Profesoral 

Semestrial 
şi anual 

7. Actualizarea cursurilor şi 
lucrărilor practice în 
conformitate cu tendinţele 
pentru fiecare specialitate 
relaţionate la ultimii 5 ani 

Stimularea coroborarii curriculelor 
didactice cu cele existente in 
cadrul facultatilor similare pe plan 
European; 

Coordonatorii de 
Discipline, 
Directorii de 
Departamente, 
Consiliul 
Profesoral, Decan, 
Prodecan 

2014 - 2016 

Asigurarea necesarului de 
materiale si a obiectelor de 
inventar pentru sprijinirea reala a 
implementarii noilor tendinte in 
domeniile de interes; 
Stimularea reeditării şi editării de 
noi cursuri pentru studenţi 
completate cu noutăţile apărute 
pana la data aparitiei variantei 
printate; 

8. Actualizarea periodică a 
informaţiilor de pe site-ul 
universităţii cu privire la 
activităţile desfăşurate în 
cadrul Facultăţii de Medicină 
Dentară 

Monitorizarea şi adaugarea 
informatiilor de specialitate pe 
site-ul univresitatii - promovarea 
activitatilor studentesti si a 
cadrelor didactice  

Coordonatorii de 
Discipline, Consiliul 
Profesoral, Decan, 
Prodecan 

Permanent 
Implementarea unei sectiuni 
legate de cercurile de cercetare 
studenţeşti, cu menţionarea 
tematicii, a cadrelor didactice 
implicate dar şi a realizărilor 
fiecăruia. 
Coroborarea informationala cu 
site-ul TDSA 
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9. Organizarea de şcoli de 
vară/iarnă care să 
întrepătrundă activităţile 
didactice cu cele 
extracurriculare (concursuri 
sportive, activităţi de 
voluntariat, excursii etc) în 
scopul facilitării şi ameliorarii 
comunicării între cadrele 
didactice şi studenţi 

Identificarea de locaţii cu potenţial 
pentru realizarea şcolilor de 
vară/iarnă 

Coordonatorii de 
Discipline, 
Directorii de 
Departamente, 
Consiliul 
Profesoral, Decan, 
Prodecan 

Permanent 

Atragerea studenţilor facultăţii 
noastre, dar şi a celor din alte 
centre universitare 
Invitarea de personalitati in 
domenii de interes remarcate, 
cerute de participanti 
Organizarea de competitii 
sportive patronate de personalitati 
ale sportului romanesc;  

 

DEZVOLTAREA CORPULUI ACADEMIC 
Nr 

Crt. 
Obiectiv Plan de acţiune Responsabili Termene 

1.  Găsirea de soluţii adaptate 
cadrului legal pentru o 
remunerare decentă a cadrelor 
didactice în vederea creşterii 
motivatiei pentru un act 
didactic performant  

Evaluarea si monitorizarea 
calitatii actului didactic; 
Identificarea cadrelor didactice 
cu realizari si performante in 
cadrul actului didactic; 
Acordarea unor sporuri băneşti 
celor mai bune cadre didactice 
pentru a recompense dedicarea 
acestora; 
Acordarea decontării totale a 
participarii la o manifestare 
majora in anul următor evaluării 

Decan,Prodecan, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Consiliul 
Profesoral,  
Directorii de 
Departament 

Permanent 

2. Generarea de competiţii 
interne între cadrele didactice 
pentru a stimula creşterea 
calităţii activităţilor didactice şi 
recompensarea 
semestrială/anuală a eforturilor 
realizate de acestea pe baza 
evaluărilor colegiale şi a 
studenţilor 

Stabilirea domeniilor şi a 
direcţiilor majore pentru a 
organiza competiţiile interne; 
Popularizarea acestor competiţii 
şi popularizarea modalităţilor de 
recompensare; 
Organizarea competiţiilor cu 
invitaţi de talie internaţională 
care să stimuleze prezenţa 
cadrelor participante; 
Popularizarea câştigătorilor şi 
stimularea acestora de a 
continua trendul ascendent al 
activităţilor evaluate 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral,  
Directorii de 
Departament 

Permanent 

3. Realizarea de centre puternice 
de cercetare care să permită 
cercetări performante în 
contextul tendinţelor europene 
şi mondiale 

Identificarea unor centre de 
cercetare puternice la nivel 
mondial, potrivite pentru a le 
implementa în cadrul Facultăţii 
de Medicină Dentară din cadrul 
UMFVBT 
Atragerea, direcţionarea şi 
redirecţionarea de fonduri către 
dezvoltarea unor centre pilot 
similar ca infrastructură, 
management şi concept la 
nivelul UMFVB 

Decan, Prodecan, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
discipline 

2014 - 2015 
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4. Accesarea de programe 
naţionale şi internaţionale care 
să permită creşterea bazei 
materiale în conformitate cu 
necesităţile existente pe plan 
internaţional 

Stimularea aplicării la programe 
naţionale şi internationale; 
Stabilirea de contacte, 
colaborari si parteneriate cu 
centre puternice din alte tari 
europene care sa permita 
depunerea in parteneriat 
proiecte bi si trilaterale 
Drirectionarea rezultatelor 
obtinute catre activitati de 
brevetare, inovare si realizare 
de prototipuri care sa fie 
transferate unor partenri private 
spre a fi introduce in piata de 
profil 

Decan, Prodecan, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
discipline, 
Reprezentantii 
partenerilor privati 

2014 - 2015 

5. Stimularea realizării unor 
lucrări de licenţă cu o 
componentă majoră legată de 
cercetare şi stimularea 
continuării acestora la nivel de 
doctorate care sa permita 
finalizarea cercetarilor cu 
brevete de invenţie sau/şi 
realizarea de prototipuri; 

Stabilirea unor strategii si directii 
de cercetare in conformitate cu 
cele existente la nivel European 
si mondial; 
Identificarea unor colective de 
studenti care sa fie stimulate sa 
isi desfasoare activitatea de 
cercetare in aceste directii, in 
idea realizarii lucrarilor de 
licenţă; 
Recrutarea dintre acestia pe cei 
cu calitati reale si cu potential de 
a continua cercetarile incepute 
in programe doctorale si 
postdoctorale, cu desfasurarea 
lor in centre nationale si 
internationale 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
disciplină 

2014 - 2015 

6.  Realizarea sau accesarea de 
programe dedicate pentru 
studii postdoctorale care să 
permită perfectionarea 
continuă a cadrelor didactice 

Stabilirea de colaborari cu 
institute si centre de cercetare 
europene si internationale; 
Accesarea de programe 
postdoctorale dezvoltate in 
parteneriat cu acestea; 
Accesarea proiectelor de tip 
POSDRU pentru implementarea 
acestor tipuri de proiecte la nivel 
national si international; 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
disciplină  

Semestrial 
si anual 

7. Implicarea acestora în 
programe de cercetare şi şcoli 
de vară/iarnă cu universităţi de 
pe plan internaţional pentru a 
accesa infrastructuri de 
cercetare/programe de 
dezvoltare curiculara/studii de 
cercetare/workshopuri la 
nivelul la care sunt organizate 
în cadrul acestor centre de 
prestigiu; organizarea de stagii 
de cercetare de minim 1 
săptămână în cadrul unor 
centre de cercetare de 
prestigiu de pe plan 
international 

Identificarea centrelor de 
cercetare care sunt dispuse sa 
colaboreze cu UMFT in vederea 
realizarii de programe de 
cercetare ce implica realizarea 
de stagii de cercetare de la 
minim 1 saptamana; 
Stimularea dezvoltarii de 
programe care sa permita 
cercetatorilor doctoranzi si 
postdoctoranzi sa isi desfasoare 
stagii de specialitate de minim 1 
luna pana la 6 luni in centre de 
excelenta europene si 
international; 
Finalizarea acestor colaborari cu 
depunere de proiecte de 
cercetare, articole in reviste cu 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
disciplină 

2014 - 2016 
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factor de impact si activitati de 
brevetare, inovare si realizare 
de prototipuri 

8. Atragerea de noi cadre 
didactice prin crearea unui 
climat propice realizării în bune 
condiţii a activităţii didactice şi 
a celei de cercetare, cu un 
accent permisiv pentru 
posibilitatea promovării celor 
cu rezultate valoroase 

Identificarea dintre colaboratorii 
studenti a viitoarelor cadre 
didactice cu potential real; 
Stimularea dezvoltarii 
activitatilor acestora prin train-
inguri de specialitate in tara si 
strainatate; 
Stimularea colaborarii cu 
personalitati in diferite domenii 
pentru a descoperi adevaratele 
valori ale medicine dentare; 
Organizarea de sesiuni de 
informare si popularizare a 
insemnatatii unei astfel de 
meserii. 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
disciplină  

Permanent 

9. Realizarea de programe de 
promovare a Facultatii de 
Medicina Dentara pentru a 
atrage elevii de liceu catre 
aceasta ramura medicală 

Constituirea de echipe de 
student coordonati de cadre 
didactice care sa desfasaore 
ample programe de promovare 
si popularizare in liceele din 
Timisoara si din judetele 
apropiate; 
Constituirea de echipe de 
promovare a Facultatii de 
Medicina dentara in Serbia si 
Ungaria, prin sesiuni dedicate 
acestor tipuri de evenimente in 
liceele din orasele apropiate; 

Decan,Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatorii de 
disciplină  

Permanent 

 

DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR STUDENTESTI 
Nr 

Crt. 
Obiectiv Plan de acţiune Responsabili Termene 

1.  Promovarea unui tratament 
corect al studenţilor în 
Facultatea de Medicină 
Dentară Timişoara, de pe 
poziţii de respect al persoanei 
şi personalităţii lor şi în acord 
cu reglementările instituţiei, în 
ideea de a asigura ca relaţiile 
studenţi-cadre didactice să fie 
cât mai bune 

Identificarea zonelor sensibile 
ale comunicarii cadre didactice / 
studenţi 

Decan,Prodecan, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament 

Permanent 

Consilierea profesionista a 
studentilor pentru a sustine o 
comunicare si o colaborare reala 
si respectuoasa fata de cadrele 
didactice 
Consilierea cadrelor didactice in 
vederea sustinerii unei 
colaborari reale cu studentii; 
promovarea unei comunicari 
respectuoase fata de student. 
Organizarea de workshopuri 
tematice axate pe comunicarea 
dintre cadrele didactice si 
student pentru obtinerea unui 
climat desfasurarii propice 
activitatii didactice si de 
cercetare in cadrul Facultatii de 
Medicina Dentara 

2. Promovarea principiilor eticii 
medicale profesionale şi 
principiilor generale ale stării 
de sănătate 

Popularizarea principiilor eticii 
medicale in cadrul unor 
manifestari dedicate, organizate 
sub egida TDSA 

Decan,Prodecan, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 

Permanent 
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Prezntarea si detalierea 
conceptului de etica medicala in 
cadrul unor manifestari si 
congrese nationale desfasurate 
in cadrul Facultatii de Medicina 
Dentara si UMF Victor Babes 
din Timisoara 

facultate, Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament 

Stimularea colaborarii cu 
asociatiile studentilor 
stomatologi si a celor generalist 
din tara si europene in cadrul 
unor workshop-uri tematice, 
organizate in cadrul scolilor de 
vara/iarna 

3. Obţinerea unei experienţe 
profesionale reale cât mai largi 
şi cu un focusat accent pe 
nevoile pacientului de profil 

Crearea conditiilor realizarii unei 
practice adecvate pentru fiecare 
an de studio in cadrul Facultatii 
de Medicina Dentara si a 
spitalelor universitare afiliate 

Decan, Prodecan, 
Directorii de 
Departament, 
Coordontrii de 
discipline 

2014 - 
2015 

Stimularea organizarii de stagii 
in cadrul universitatilor partenere 
din tara si europene, axate in 
special de activitatea clinica 
dedicata 
Organizarea si participarea la 
sesiuni si cursuri dedicate 
aplicatiilor clinice conform 
ultimelor tendinte international in 
domeniile de interes 
Identificarea si realizarea unui 
cadru propice a unor colaborari 
cu parteneri private, cabinet si 
clinici de medicina dentara, 
unde sa fie organizate si 
supervizate sesiunile de practica 
de vara. 

4. Stimularea activitatilor sprotive 
ale studentilor stomatologi 
pentru a preveni bolile 
profesionale; realizarea de 
activitati extracuriculare 
accentuate pe aceasta directie 
(organizari de sesiuni sportive, 
fotbal, handbal, kangoo jump, 
dans sportiv, tango 
argentinian, etc) 

Realizarea unui parteneriat cu 
personalitati de talie mondiala 
din lumea sportului care sa 
patronize activitatile 
competitionale studentesti 

Decan, Prodecan, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 
2015 

Sesiuni de comunicari dedicate 
explicitarii conceptelor de 
performanta, de alimentatie si a 
tehnicilor de perfectionare a 
autodepasirii in cadrul 
competitional 
Popularizarea actiunilor sportive 
si stimularea organizarii lor in 
fiecare week-end 
Oraganizarea de sesiuni de 
premiere, evaluare si raportare a 
rezultatelor obtinute cu 
recompensarea echipelor 
castigatoare 

5. Stimularea şi sprijinirea 
activităţilor asociatiei 
studentesti (TDSA) in 
organizarea de manifestari 
specifice; editarea revistei 
"Molarul din Minte", 

Implicarea majora in cadrul 
organizarii diferitelor proiecte din 
cadrul TDSA, prin asigurarea 
bazei materiale si a necesarului 
de materiale pentru fiecare tip 
de actiune in parte 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 

2014 - 
2015 
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organizarea de actiuni de 
voluntariat, organizarea de 
workshopuri dedicate, a unor 
scoli de vara/iarna, etc. 

Organizarea de vizite/schimburi 
de experienta in cadrul unor 
faultati / universitati de prestigiu 
europene pentru a identifica 
tehnci si metode modern ce pot 
fi implementate in TDSA 

discipline 

Desemnarea unui department 
distinct al TDSA a carui scop 
major sa fie intretinerea site-ului, 
update-area lui si dezvoltarea 
acestuia conform tendintelor in 
domeniu 

6.  Atragerea studenţilor spre 
activităţile de cercetare 
realizate în cadrul fiecarui 
departament şi stimularea 
fructificării acestor cercetări în 
lucrari ştiinţifice şi de licenţă 
care să reprezinte rodul a 
minim doi ani de activitate 
dedicată 

Identificarea studentilor 
merituosi si capabili de a face 
fata unei colaborari la nivel 
competitional de cercetare; 
Atragerea lor in proiecte 
nationale si eventual 
internationale pentru a largi 
sfera de interes; 
Stimularea si sustinerea 
acestora de a aplica la proiecte 
nationale si international gen 
travel grants sau stagii de 
cercetare care sa le permita sa 
fie conectati cu tendintele reale 
din cerectarea fundamental in 
domeniul de interes 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

Semestrial 
si anual 

7. Stimularea mobilităţii 
studenţilor în centrele 
universitare cu care Facultatea 
de Medicina Dentara are 
colaborari pentru a le largi 
spectrul şi cunoştiinţele legate 
de viaţa studenţească din 
diferite zone şi culturi de pe 
plan european şi mondial; 

Identificarea centrelor de 
cercetare si a universitatilor 
partenere care sa permita 
dezvoltarea unor astfel de 
colaborari; Decan, Prodecan, 

Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 
2016 

Realizarea unui protocol de 
colaborare in cadrul caruia sa 
poata fi realizate aceste 
mobilitati 
Stimularea realizarii de proiecte 
in comun cu asociatiile 
studentesti partenere care sa 
permita dezvoltarea relatiilor 
intercomunitare 

8. Sprijinirea studenţilor pentru a 
participa la manifestări 
marcante de prestigiu din ţara 
şi străinătate pentru a îi 
obişnui cu acţiunile de 
diseminare a cercetărilor 
efectuate în prealabil 

Identificarea manifestarilor de 
marc ace permit aplicatii gen 
travelgrants; 
Sustinerea participarii 
studentesti la astfel de 
manifestari; 
Sustinerea participarii in cadrul 
competional studentesc 
Recompensarea rezultatelor 
valoroase obtinute in urma 
experientelor acumulate 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

Permanent 

9. Crearea de oportunitati pentru 
atragerea in randurile cadrelor 
didactice a studentilor cu 
inclinatii pentru aceasta 
meserie nobila 

Crearea de oportunităţi pentru 
atragerea în randurile cadrelor 
didactice a studenţilor cu 
înclinaţii pentru aceasta meserie 
nobilă 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

Permanent 
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DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR STIINTIFICE 
Nr 

Crt. 
Obiectiv Plan de acţiune Responsabili Termene 

1.  Dezvoltarea şi susţinerea 
colaborărilor intrauniversitare, 
între diferite departamente şi 
facultăţii ale UMFVBT, alaturi 
de extinderea colaborărilor cu 
alte universităţi din Timişoara 
(Politehnica, Vest, Agro etc), 
cu universităţi de prestigiu de 
pe plan naţional şi 
internaţional 

Identificarea directiilor de 
cercetare commune, premise a 
unor colaborari interdisciplinare 
intrauniversitare si 
interuniversitare; 
Realizarea de echipe mixte care 
sa isi desfasoare activitatile de 
cercetare pe directii si axe 
majore, cu implicatii profunde in 
strategiile de cercetare ale 
centrelor universitare implicate 

Decan,Prodecan, 
reprezentanţii 
DEACE pentru MD, 
CEACE pe 
facultate, Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament 

Permanent 

2. Accesarea de proiecte de 
cercetare naţionale şi 
internaţionale în parteneriate 
strategice 

Accesarea si stimularea aplicarii 
continue la programe nationale 
si international de cercetare si in 
parteneriat cu alte centre de 
cercetare sau universitare 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

Permanent 

3. Stimularea finalizarii 
cercetarilor cu impact major in 
amaliorarea conditiilor de viata 
si a starii de sanatate a 
populatiei 

Popularizarea rezultatelor 
cercetariulor valoroase a caror 
finalizare implica ameliorarea 
conditiilor de viata, munmca si 
sanatate a pacientului 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

2014 - 2015 
 

4. Crearea de competiţii interne 
pentru generarea unui climat 
competiţional benefic în cadrul 
Facultăţii de Medicină Dentară 

Stimularea continua a realizarii 
de competitii interne pentru 
sustinerea cercetarii effectuate 
de catre cadrele didactice si 
generarea unui climat 
competitional sanatos 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2015 

5. Stimularea publicării 
rezultatelor cercetării în reviste 
de tip ISI sau BDI, cu accent 
pe cele cu factor de impact 

Sustinerea si stimularea 
publicarii rezultatelor valoroase 
in revioste cotate cu factor de 
impact ca masura majora in 
eforturile de crestere a vizibilitatii 
universitare 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2015 

6.  Recompensarea cadrelor 
didactice cu rezultate 
deosebite în domeniul 
cercetarii stiintifice 

Recompensarea si remunerarea 
cadrelor didactice cu rezultate 
valoroase in domeniul cercetarii 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

Semestrial 
si anual 

7. Atragerea de fonduri pentru o 
continuă îmbunătăţire şi 
actualizare a bazei de 
cercetare a facultăţii noastre 

Accesarea de fonduri de 
cercetare dedicate pentru 
imbunatatirea si largirea 
continua a bazei de cercetare 
universitare si asigurarea unui 
acces lar dar riguros supervizat 
la aceasta baza de catre toti 
cercetatorii 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2016 
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8. Stimularea realizării de centre 
de cercetare pe departamente 
care să absoarbă atât cadre 
didactice cât şi studenţi ce să 
conlucreze pentru obţinerea 
unor rezultate reale 

Asocierea de echipe in cadrul 
unor centre de excelenta pe 
diferite axe de cercetare cu un 
impact major asupra strategiei 
finale universitare 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

Permanent 

 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 
Nr 

Crt. 
Obiectiv Plan de acţiune Responsabili Termene 

1.  Înnoirea bazei materiale 
existente a Facultăţii de 
Medicină Dentară în 
concordanţă cu cele existente 
în centrele universitare 
partenere 

Realizarea unui inventor riguros 
a bazei de cercetare existente in 
momentul fata; 
Identificarea directiilor de 
cercetare necesar a fi optimizate 
si imbunatatite; 
Accesarea si deblocarea de 
fonduri pentru dotarea cat mai 
rapida a Facultatii cu 
dispozitivele necesare realizarii 
unei competitii international 
majore 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

Permanent 

2. Sprijinirea departamentelor de 
tehnica dentară şi stimularea 
colaborarii acestora cu 
departamentele clinice pentru 
o gestionare eficientă a 
materialelor consumabile 
necesare activităţilor clinice 
studenţeşti 

Generarea unui plan operational 
de colaborare intre disciplinele 
clinice si cele preclinice in 
vederea eficientizarii utilizarii 
materialelor consumabile si a 
obiectelor de inventor din 
dotare; 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

Permanent 

3. Stimularea dezvoltarii unui 
Centru de Cercetare 
Neinvaziva in Medicina 
Dentara cu dotarea dedicata 
pe sisteme de Tomografie 
Optica in Coerenta, MicroCT, 
Microscoape Atomice de 
Forta, Laser Doppler, 
Micorscopie Confocala, 
Microscopie Fotoacustica etc 

Coagularea unor echipe de 
cercetatori in jurul unor directii 
de cercetare absolut unice pe 
plan national concretizatta prin 
realizarea unui centru de 
cercetare gen baza de cercetare 
cu utilizatori multiplii, dedicate 
cercetarii neinvazive; 
Dotarea acestui centru la 
standardele existente pe plan 
international; 
Implicarea centrului atat la nivel 
operational didactic cat mai ales 
in activitatile de cercetare si 
strategiile majore ale 
universitatii. 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

2014 - 2015 
 

4. Realizarea unor contracte de 
service pentru sistemele 
utilizate pana in prezent in 
activitatea didactica si de 
cercetare, pentru a le intretine 
si a le face utile la capacitatea 
lor optima 

Identificarea unor centre de 
service care sa asigure 
permanent intretinerea si buna 
functionare a sistemelor si 
aparatelor implicate in 
cerecatare si in activitatiole 
didactice; 
Inlocuirea sistemelor si 
aparatelor cu o uzura morala 
mai mare de 80% si a caror 
utilizare nu mai permite 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2015 
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atragerea de fonduri reale din 
proiectele de cercetare cu 
sisteme si aparate capabile sa 
realizeze acest deziderat. 

5. Identificarea, optimizarea si 
cresterea unor spatii noi pentru 
largirea spatiilor dedicate 
activitatilor didactice si de 
cercetare 

Identificarea urgenta de spatii 
dedicate exclusive cercetarii 
fundamentale si nu numai; 
Dotarea corespunzatoare si 
supervizarea activitatilor din 
cadrul acestor spatii 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2015 

6.  Accesarea unor proiecte de 
cerectare focalizate pe 
achizitia exclusiva de obiecte 
de inventar si cresterea bazei 
materiale 

Atragerea de fonduri din 
proiecte dedicate extinderii 
bazei material prin desemnarea 
unei echipe de cercetatori care 
sa fie focalizate exclusive pe 
aplicarea si managementul unor 
astfel de proiecte; 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

Semestrial 
si anual 

7. Imbunatatirea furnizarii de 
materiale consumabile 
necesare pentru activitatea 
didactica si de cercetare 

Mentinerea riguroasa a unei 
colaborari cu furnizori si 
parteneri majori ai facultatii si 
universitatii care sa asigure un 
flux constant de material 
consumabile atat pentru 
activitatile didactice cat mai ales 
pentru cele de cercetare, in 
parteneriate strategic realizate 
pentru definitivarea acestor tipuri 
de activitati 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2016 

8. Sprijinirea unor proiecte de 
cercetare dedicate unor directii 
noi, neprevazute inca in 
strategia actuala a UMFVB 

Descoperirea unor noi axe de 
cercetare in domeniile prioritare 
si conexe strategiilor din 
momentul de fata ale 
universitatiisi sustinerea 
acestora in vederea atingerii 
unui nivel competitional major, 
capabil sa genereze proiecte de 
cercetare si implicit atragerea de 
fonduri catre facultate. 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

Permanent 

 

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE 
Nr 

Crt. 
Obiectiv Plan de acţiune Responsabili Termene 

1. Dezvoltarea unui program 
deschis publicului larg care sa 
permita eventualilor pacienti sa 
beneficieze de activitatea 
superspecializata a cadrelor 
didactice din cadrul Facultatii 
de Medicina Dentara 

Identificarea categoriilor sociale 
defavorizate ce pot fi rezolvate 
in cadrul facultatii noastre in 
cadrul unor proiecte dedicate si 
sustinute si de sponsori 
respective firme de specialitate 
cu al carui concurs sa se 
permita rezolvarea cazurilor . 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

Permanent 
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2. Accesarea proiectelor de 
cercetare nationale, 
internationale si a celor 
dedicate pentru dezvoltarea 
bazei materiale 

Sustinerea continua a accesarii 
si aplicarii la proiecte de 
cercetare nationale dar mai ales 
international in parteneriate 
strategice 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline  

2014 - 2015 
 

3. Atragerea diferitilor sponsori, 
in special dintre firmele de 
specialitate, care sa sustina 
activitati didactice si de 
cercetare in parteneriate 

Dezvoltarea de relatii 
contractuale cu firme de profil 
care sa sustina activitatea 
didactica si de cercetare in baza 
unor colaborari ce vizeaza atat 
sectorul preclinic cat si cel clinic 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2015 

4. Cresterea numarului de 
studenti straini prin generarea 
unor sectii cu predare in limba 
germana, franceza si italiana 

Dezvoltarea unor sectii de 
prdare in limbile germana, 
franceza si italiana care sa 
atraga student cu taxa in cadrul 
facultatii noastre; 
Sustinerea acestor sectii atat din 
punct de vedere material cat si 
din punct de vedere al cadrelor 
didactice prin specializari 
dedicate. 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

2014 - 2015 

5.  Stimularea valorificarii 
brevetelor existente si 
realizarea de parteneriate in 
vederea identificarii directiilor 
de cercetare finalizabile cu 
produse inovative valorificabile 
cat mai rapid pe piata 

Evidentierea unor rezultate prin 
valorificarea brevetelor si 
transferal tehnologic ctare 
producatori pentru atragerea de 
noi fonduri; 
Supervizarea si eventual 
implicarea procentuala a 
universitatii in cadrul 
programelor de valorificare 
tehnologica pentru a obtine 
resurse financiare din drepturile 
de autor; 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

 
 
Semestrial 
si anual 

6. Generarea unor programe de 
colaborare cu Facultati din 
Serbia si Ungaria pentru 
activitati de cercetare in 
parteneriat, capabile sa 
genereze proiecte de 
cercetare viabile pe plan 
european, si mondial 

Intensificarea relatiilor cu 
facultatiile din Serbia si Ungaria 
pentru a crea un context propice 
atragerii studentilor doctoranzi, a 
celor postdoctoranzi, a medicilor 
interesati de supraspecializari in 
cadrul unor programe specific 
desfasurate prin Facultatea de 
Medicina Dentara din Timisoara. 

Decan, Prodecan, 
Consiliul 
Profesoral, 
Directorii de 
Departament, 
Coordonatori de 
discipline 

 
 
2014 - 2016 

 

 

       Prof.Dr. Meda-Lavinia Negruţiu 

 

 


