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1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE PENTRU FUNCȚIA 
SOLICITATĂ 
 

 Consider că îndeplinesc condițiile legale de eligibilitate conform Metodologia 
de concurs pentru ocuparea posturilor de Decan la Facultățile din cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, mandatul 2020-2024 având în 
vedere ca: 

- Sunt cadru didactic titular, profesor universitar în cadrul Facultății de 
Medicină Dentară Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din 
Timișoara, în care mi-am început activitatea în urmă cu 20 de ani ca și 
preparator universitar; 

- În perioada mandatului solicitat nu îndeplinesc vârsta legală de 
pensionare; 

- Nu sunt angajat în activități care să determine conflict de interese și 
incompatibilități între activitatea desfășurată în facultate și alte tipuri de 
activități. 

 
2. INTRODUCERE 

 
 În elaborarea prezentului program managerial am ţinut cont de două 
coordonate: situaţia actuală a Facultăţii de Medicină Dentară, precum şi de 
Planul managerial al Rectorului Universității de Medicină și Farmacie ”V. Babeș” 
Timișoara, cu care prezenta propunere de plan managerial trebuie sa sa se 
coordoneze.  
 Planul managerial propune următoarele: 

 descentralizarea sistemului decizional,  
 implementarea unui sistem digital integrat de management, eficient și 

transparent,  
 creşterea continuă a calităţii și diversificarea programelor universitare de 

licență, 
 crearea unui climat de muncă academic în cadrul facultăţii, cu activități 

bazate pe profesionalism, dinamism, responsabilitate, respect, 
colegialitate, transparență, cu promovarea meritocrației pe toate 
planurile. 

 dezvoltarea unor programe de cercetare avansată, 
 dezvoltarea de relaţii de colaborare cu alte instituţii de învățământ şi 

cercetare din ţară şi străinătate, precum şi cu mediul clinic, 
 promovarea excelenței în practica medicală, atât clinică, cât și preclinică, 
 creșterea vizibilității facultății pe plan local, național, integrată real la nivel 

internațional. 
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 Toate acestea vor fi realizate în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu 
standardele ARACIS. Programul vizează un mandat de 4 ani. 
 

 
3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 
 Pentru definirea obiectivelor planului managerial este necesară o analiză 
obiectivă a situaţiei existente în facultate. 
 În prezent Facultatea de Medicină Dentară are următoarele programe de studii 
de LICENŢĂ: 

 MEDICINĂ DENTARĂ (în limba română) - 6 ANI 
 MEDICINĂ DENTARĂ (în limba engleză) - 6 ANI 
 TEHNICĂ DENTARĂ - 3 ANI 

 
ANALIZA STEEP A SITUATIEI ACTUALE 
 
Factori sociali 
 

 facultatea face parte din cele de tradiție în cadrul învățământului de 
specialitate românesc; 

 facultatea reprezintă un pol regional de pregătire a medicilor stomatologi, 
tehnicienilor dentari, precum și a medicilor rezidenți în diferite specialități; 

 există un colectiv de cadre didactice înalt calificate, performante, flexibile, 
dinamice şi ambiţioase;  

 atragerea de cadre didactice tinere in ultimii ani, doctoranzi și care şi-au 
finalizat studiile doctorale;  

 participarea cadrelor didactice la proiecte de cercetare;  
 vizibilitate îmbunătăţită la nivel naţional şi internaţional; creşterea numărului de 

lucrări publicate, teze de doctorat finalizate; 
 asigurarea condiţiilor de promovare a cadrelor didactice conform legislaţiei în 

vigoare şi desfăşurarea corespunzătoare a acestor concursuri;  
 

 
 
Factori tehnologici 
 

 întreținerea si dotarea moderna permanentă a spaţiilor didactice, a 
laboratoarelor și cabinetelor 

 informatizarea, digitalizarea 
 aparitia si dotarea cu materiale si aparatura performanta 

 
Factori economici 
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 scăderea numărului total de studenți/facultate; 
 dispariția programului de studii de asistență de profilaxie stomatologică; 
 amânarea depunerii documentației pentru acreditarea unui program de studii 

pentru asistență de medicină dentară; 
 inexistența unei structuri medicale compacte în care cadrele didactice, în 

totalitate, să poată să desfășoare activități medicale stomatologice, în condiții 
legale; 

 lipsa unui management sanitar, medical, complet și complex al activității 
stomatologice, cu asigurarea unui flux continuu în ceea ce privește dotarea cu 
materiale dentare, sterilizarea instrumentelor, serviciile de radiologie, tehnică 
dentară, ceea ce a scos această instituție de pe piața serviciilor stomatologice 
de excelență din Timișoara; 

 cladire improprie pentru desfășurarea activităților didactice, clinice și de 
cercetare; 

 absența amfiteatrelor adecvate pentru desfășurarea în condiții optime a 
cursurilor 

 lipsa de materiale consumabile pentru desfășurarea activităților didactice, deși 
se solicita anual necesarul în acest scop și se primește doar o parte și mult 
decalat față de momentul începerii anului universitar; 

 nu s-au inițiat activități pentru realizarea de venituri suplimentare; 
 absența abordării antreprenoriale. 

 
 
Factori de mediu 
 

 desfasurarea activitatilor didactice si clinice intrun cadru intens poluat 
 lipsa protectiei adecvate la provocarile patologice de tip infectios, specific 

specilitatii dentare 
 
Factori politici 
 

 decizii ale unui mediu politic instabil 
 neglijarea stomatologiei in cadrul politicilor e sanatate nationale 

 
De asemeni se constată: 
 

 modesta recunoaştere naţională şi internaţională a realizărilor cadrelor 
didactice şi a studenţilor; 

 lipsa unui plan strategic la nivel de facultate; 
 lipsa implementării unui program de digitalizare; 
 lipsa transparenței, informațiile de pe site, referitoare la facultate sunt sumare 

sau neactualizate (ex. mesajul decanului este din perioada 2012-2016, ROF-ul 
de asemenea, componența consiliului facultății nu este, nu apar procesele 
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verbale ale consiliului facultății, cum s-a realizat managementul resurselor 
umane, financiare și materiale la nivel de facultate, raportul anual al 
decanului?) 

 absența unor comisii permanente la nivel de facultate; 
 comunicare absentă între membrii comunității academice; 
 lipsa de colaborare între conducere și șefii de disciplină pentru revizuirea 

curriculelor programelor de studii, pentru gestionarea situațiilor de criză – de 
exemplu situația actuală privind infecția COVID-19; 

 lipsa de transparență la nivel decizional; 
 implicarea din ce în ce mai slabă în organizarea şi sprijinirea manifestărilor 

științifice; 
 lipsa de implicare în activitatea clinică, în vederea reglementării desfășurării 

activității clinice a studenților și rezidenților; 
 absența unei colaborări între disciplinele clinice și cele preclinice de 

specialitate, respectiv studenții de la medicină dentară cu cei de la tehnică 
dentară; 

 revizuirea planurilor de învățământ şi a conținutului disciplinelor în corelaţie cu 
legislația, raportat la tendințele actuale;  

 dezvoltarea de noi programe de studii; 
 atragerea de studenți de calitate, identificarea unor țări pentru atragerea de 

studenți străini; 
 creșterea nevoilor de medici stomatologi, tehnicieni dentari, asistente dentare 

specializate la nivel național și internațional; 
 atragerea de fonduri prin sponsorizări/colaborări pentru dezvoltarea bazei 

materiale;  
 realizarea unor protocoale de colaborare cu spitalele din Timișoara pentru 

rezolvarea cazurilor clinice dificile (de exemplu cu Spitalul de Copiii în vederea 
asigurarii unui management comportamental optim și a unor proceduri 
stomatologice specializate copiiilor cu nevoi speciale); 

 realizarea unor protocoale cu parteneri din mediul academic în vederea 
colaborărilor științifice, crearea de oportunităţi de a lucra în echipă; 

 insuflarea spiritului antreprenorial, încurajarea creativitatății şi inovării, utilizând 
capitalul intelectual; 

 implicarea cadrelor didactice în conducerea unor conferințe internaționale, a 
unor reviste de specialitate din țară și străinătate; 

 propunerea sau afișarea pe site, dacă acestea există, a unor comisii 
permanente la nivel de facultate, în vederea unei conduceri colective, 
transparente, cum ar fi: comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară; 
comisia pentru practica studenților; comisia de consiliere și orientare în 
carieră, comisia pentru recunoașterea creditelor ECTS, comisia pentru burse, 
comisia de formare continuă și rezidențiat, comisia pentru probleme 
studențești; comisia de evaluare dosare pentru gradația de merit; comisia de 
etică. 
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Amenințări:  

 modificări legislative frecvente, în special cele cu axare pe criteriile de 
promovare;  

 dispersarea eforturilor didactice şi de cercetare în mai multe domenii;  
 finanțare redusă de la bugetul de stat; 
 salarizarea mai slabă decât în sistemul sanitar; 
 scăderea numărului de studenți;  
 scăderea interesului studenților și a cadrelor didactice; 
 diminuarea nivelului general al pregătirii studenților;  

 
4. OBIECTIVUL GENERAL 

 
 Obiectivul general al planului managerial este definirea unei identităţi clare 
şi inconfundabile a Facultăţii de Medicină Dentară în context naţional şi 
internaţional, proiect absolut necesar în actualul climat de concurenţă din mediul 
universitar din România şi din UE. Aceasta presupune crearea unei imagini distincte 
şi de calitate ca ofertă educaţională, atât pe linie didactică cât şi de cercetare 
ştiinţifică. Rezultatul acestui obiectiv se va concretiza în atragerea unui număr mare 
de studenţi la programele de studii de licenţă şi de formare de specialiști de înalt 
profesionalism în domeniul stomatologiei.  
 
Componentele strategice ale obiectivului general sunt:  

 menţinerea şi îmbunătăţirea programelor de studii din cadrul facultăţii, prin 
efortul conjugat al tuturor cadrelor didactice şi studenţilor;  

 creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii prin 
adaptarea programelor de studii ei la cerinţele în continuă schimbare a pieţei 
muncii;  

 realizarea unui învăţământ performant, centrat pe student;  
 îmbunătăţirea relaţiilor student-cadru didactic;  
 refacerea infrastructurii și a bazei materiale prin atragerea de fonduri din 

proiecte naţionale/europene şi sponsorizări;  
 crearea unui laborator dentar performant, cu utilitate didactică, de cercetare, 

dar și pentru a veni în sprijinul activității clinice din universitate și din afara ei; 
 promovarea activităţilor de cercetare în concordanţă cu tendinţele la nivel 

naţional şi internaţional pentru îmbunătăţirea bazei materiale a facultăţii, 
creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a facultăţii şi, individual, a 
cadrelor didactice;  

 crearea unui centru de cercetare, axat pe startegiile de cercetare ale 
universității; 

 încheierea unor protocoale cu alte instituții academice în vederea 
desfășurării activităților de cercetare; 
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 reglementarea desfășurării activităților clinice, a colaborărilor cu spitalele,  
 asigurarea unui climat de muncă civilizat şi eficient, care să stimuleze 

obţinerea de performanţe în activitatea didactică şi de cercetare, iniţiativa 
personală şi competiţie productivă, bazat pe onestitate, seriozitate, 
responsabilitate, colegialitate, transparenţă, spirit de echipă, respect faţă 
de lege; 

 o conducere colectivă/participativă, cu respectarea responsabilităților și 
deciziilor. 

 
5. OBIECTIVE SPECIFICE 

 
 

5.1 Managementul resurselor umane 
 

Construim împreună! 

 Propun ca deciziile de management și strategie ale Facultății de Medicină 
Dentară să fie luate întotdeauna printr-o decizie comună a managementului operativ 
al facultății, a corpului academic și al studenților, aceste trei grupuri consituind 
împreună Facultatea de Medicină Dentară. Pentru a se putea realiza acest deziderat 
voi organiza periodic întâlniri ale conducerii facultății la care va fi invitat întreg corpul 
academic al facultății precum și reprezentații studenților, unde se vor discuta 
probleme ridicate de către participanți și propunerea acestora de soluții. 

Un proces educațional performant este condiționat atât de competența 
cadrelor didactice, cât și de competența studenților! 

 În viziunea de management propusă optimizarea managementului resurselor 
umane se va face prin: continuarea politicii de ocupare a posturilor didactice vacante 
cu titulari prin atragerea tinerilor absolvenți/rezidenți spre cariera universitară; 
susținerea promovării personalului didactic care îndeplineste condițiile de promovare 
prin organizarea transparentă a concursurilor pentru ocuparea de posturi didactice 
care să conducă la optimizarea raportului dintre posturile de profesor şi conferenţiar 
cu cele de şefi de lucrări şi asistenţi în conformitate cu cerințele ARACIS; încurajarea 
și susținerea mobilității cadrelor didactice la nivel național și internațional; implicarea 
personalului în programe de formare continuă; atragerea de cadre didactice asociate, 
de renume național și international: evaluarea performanțelor cadrelor didactice va 
avea în vedere rezultatele obţinute în activitatea didactică şi ştiinţifică.  
 Găsirea unor soluții prin care toate cadrele didactice de la disciplinele clinice 
ce presupun activitate stomatologică directă, pe pacient, să beneficieze de integrare 
clinică în cadrul Ambulatoriului de Stomatologie, pentru a putea desfășura activitate 
medicală conformă cu legislația în domeniu. 
 În vederea creșterii competitivității personalului didactic se va continua 
recrutare şi promovare a personalului didactic, în concordanţă cu normele legale 



8 
 

precum și susţinerea autonomiei profesionale în dezvoltarea în carieră; încuraja și 
sprijini personalului didactic în depunerea de proiecte de cercetare la competițiile 
interne organizate de universitatea noastră sau naționale/internaționale; încuraja 
coordonatorii de rezidențiat sa redacteze materiale specifice pentru rezidenți, în 
concordanță cu curricula și bibliografia de rezidențiat ; implementa un sistem 
motivațional pentru perfecționarea continuă a personalului didactic și implicarea 
acestuia în toate domeniile prioritare ale facultății. Totodată se va încerca atragerea 
de cadre didactice asociate, de renume național și international. 
 Realizarea unui învățământ modern, performant și de calitate centrat pe 
studenți se va face prin încurajarea studenților de a participa activ în număr cât mai 
mare la activitațile de evaluare a cadrelor didactice și procesului educațional; 
implicarea studenților în procesul de remodelare curiculară astfel încât rezultatul 
acesteia să corespundă aşteptărilor studenţilor și necesităţilor învăţământului 
stomatologic în conditiile legislative naționale/europene; stimularea interesului 
studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică și integrarea acestora în 
colectivele de cercetare ale cadrelor didactice; reorganizarea cercurilor științifice 
studențești ; reorganizarea, îmbunătățirea și eficientizarea activităților de 
tutoriat/mentorat; monitorizarea și soluționarea problemelor administrative ale 
studenților facultății; concentrarea atenției pe nevoile studenților. 

 
5.2 Infrastructura Facultății de Medicină Dentară 

 
Infrastructura Facultății  

Dezvoltăm infrastructura dedicată educației! 

 Dezvoltare infrastructurii prin realizarea unui proiect (masterplan) al Facultății 
de Medicină Dentară pentru dezvoltarea infrastructurii și dotarea necesară 
disciplinelor. Intrarea în normalitate, cu respectarea legislației în domeniu presupune 
OBLIGATORIU organizarea unei structuri medicale viabile de tip Ambulatoriu sau 
Policlinică care să respecte regulile de organizare medicală, să cuprindă întreg 
personalul didactic pentru ca acesta să își poată desfășura în condiții legale 
activitatea medicală cu studenții și rezidenții, un management unitar al materialelor 
dentare, al sterilizării, al pacienților, o colaborare interdisciplinară reală. Această 
organizare unitară va avea în vedere toate locațiile disciplinelor de specialitate din 
cadrul Facultății de Medicină Dentară (Corpul principal de pe Bd. Revoluției, Clinica 
de Chirurgie Maxilo-Facială, Medicină 2). 

 Se vor identifica spații care pot fi transformate în vestiare pentru studenții care 
desfășoară activități clinice și sunt nevoiți să se schimbe în costum de lucru complet 
pe coridoare, printre pacienți. De asemenea se vor identifica spații care pot fi 
transformate în spații de depozitare pentru a putea fi utilizate de studenții care 
desfășoară activități clinice la depozitarea  materialelor necesare manoperelor 
realizate în cadrul stagiilor clinic, este necesară o gestionare unitară, pe facultate a 
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materialelor dentare de către o persoană angajată în acest sens care să asigure un 
flux continuu de materiale.  

 Se va eficientiza serviciul de radiologie pentru a putea fi folosit de către 
medicii stomatologi. Voi înființa un laborator de tehnică dentară utilat modern care să 
deservească studenții de la medicină dentară la realizarea lucrărilor impuse de 
baremele clinice și studenții de la tehnică dentară la desfășurarea stagiilor și 
realizarea baremelor. 

  Asigurarea accesului studenților și cadrelor didactice la baze de date 
științifice. 

 Digitalizarea întregii activități didactice, administrative, medicale prin 
achiziționarea de calculatoare pentru toate cadrele didactice ale facultății, conform 
specificului și includerea acestora într-o rețea a universității. 

 Se va organiza o locație în care medicii, studenții, rezidenții, personalul 
auxiliar să poată servi masa în condiții igenice și de confort, prin montarea unor 
automate. 

 Se va gestiona problema locurilor de parcare împreună cu Primăria Timișoara 
prin atribuirea unor locuri din jurul facultății membrilor facultății. 

 
5.3 Managementul activităților didactice 

 
 Adaptarea curiculară a structurii acutale de ore/disciplină la un catalog 
unic de cunoștințe și abilități, întocmit în spiritul învățământului medical 
translational, evitării redundanței și multiplicității! 

Având în vedere misiunea facultății noastre de a forma medici stomatologi, 
tehnicieni dentari și sperăm asistente de profilaxie, atât de necesare în cadrul 
cabinetelor de stomatologie, doresc ca activitatea didactică sa formeze specialiști 
competitivi pe piaţa muncii, indiferent de ţara în care vor practica. De aceea consider 
necesară elaborarea unei strategii eficiente și coerente care să conducă, într-un 
interval de timp scurt - mediu, la îmbunătățirea calității învățământului universitar de 
licență, masterat și doctorat. Succesul acestei strategii va produce efecte pe piața 
muncii concretizate prin creșterea calității actului medical furnizat de absolvenții 
facultății noastre. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se va avea în vedere 
eficientizarea procesului didactic utilizând remodelarea curiculară în vederea sporirii 
atractivității programelor de studii de licență prin continuarea armonizării curiculelor 
(în special la materiile clinice) cu curiculele europene actuale. Se va pune accent pe 
procedurile clinice și se vor implementa soluțiile recomandate de departamentul de 
evaluare si asigurare a calitatii educationale (DEACE) și continuarea susținerii 
activității acestuia. Totodată se va continua organizarea de școli de vară și de 
workshop-uri cu participare națională/internațională.  
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Se vor depune toate eforturile pentru a ajuta studenții să obțină rezultate mult 
mai bune la examenul national de rezidențiat. 

5.4  Dezvoltarea instituțională 
 

O Facultate de tradiție! 
 
În vederea sporirii vizibilității academice a Facultății noastre, una din intervențiile 
propuse este sprijinirea înfăpturiii unei comunități Alumni active în viața Universității, 
care urmează să susțină atât în spațiul public Facultatea de Medicină Dentară cât și 
în relațiile internaționale ale Facultății. 
 
O Facultate antreprenorială! 
 
Îmi propun deschiderea Facultății către comunitate prin inițierea unor programe 
active de impact socio-medical, cum ar fi campanii de conștientizare pe probleme de 
sănătate ori campanii de screening, integrând astfel și subliniind rolul pe care 
Facultate ăl are în comunitatea noastră.  
În contextul socio-economic actual, alături de activitățile didactice și de cercetare, o 
facultate modernă, în vederea atragerii de fonduri trebuie să fie un antreprenor 
economic. Pentru înfăptuirea acestui deziderat îmi propun identificarea unui cadru 
legal prin care Facultatea să poată obține fonduri proprii de pe urma manoperelor 
supravegheate și executate de cadrele didactice ale disciplinelor clinic precum și 
crearea unui laborator de tehnică dentară care să deservească studenții prin 
realizarea lucrărilor impuse de baremele clinice care să aducă câștiguri Facultății. 

O Facultate vizibilă! 
 
O facultate vizibilă are nevoie de un site web de tipul unui portal, în care să se 
regăsească întreaga informație de interes, atât adresată corpului său academic, 
studenților precum și publicului larg. Se va spori gradul de informare a publicului 
privind oferta de studii oferită de facultatea noastră prin editarea de materiale de 
prezentare (ghiduri, pliante, broşuri, materiale multimedia, etc.), pentru atragerea de 
studenţi din toată ţara/străini. Facultatea va promova și încuraja susținerea activă a 
participării membrilor corpului academic în calitate de lectori la manifestări științifice, 
respectând principiul participării echilibrate în cadrul departamentului și între 
departamente precum și respectând principiul proporționalității cu criterii obiective de 
evaluare a impactului diseminării, cum ar fi importanța evenimentului, impactul 
anterior al autorului. Astfel se va asigura egalitate de șanse în participarea la 
evenimente științifice, respectându-se în același timp o relație de proporționalitate cu 
criterii obiective, predictibile. 

Obținerea acreditării internaționale și poziționarea superioară în clasamentele 
academice! 
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Obținerea acreditării internaționale este de maximă importanță în susținerea unei 
dezirabilități pentru studenții internaționali. Consider foarte importană constituirea 
unui grup de lucru alcătuit din cadre didactice/studenți/personal administrativ care să 
lucreze la acreditarea internațională a facultății.  

Promovarea simbolurilor Facultății! 

Facultate de Medicină Dentară din Timișoara datează de aproape jumătate de secol 
și este un centru de excelență în învățământ, în cercetare, în formarea de specialiști 
și în asistență medicală. În  momentul de față a venit momentul să elogiem 
personalitățile reprezentative ale Facultății oferindu-le recunoașterea pe care o 
merită. 

 
 

5.5 Managementul activităților de cercetare 
 

Cercetarea științifică este o componentă majoră în strategia UMFT și în același timp 
în cea a Facultății de Medicină Dentară în lipsa căreia facultatea ar fi limitată doar la 
activități educaționale. În ultimii 4 ani facultatea noastră a generat un număr de 206 
articole în reviste indexate ISI, număr în creșterede la an la an. Cu toate acestea se 
observă că ponderea cea mai mare o au articolele publicate în reviste naționale 
neindexate în baza de date Pubmed. Având în vedere faptul că vizibilitatea facultății 
este dată în mare parte și de calitatea activităților de cercetare îmi propun ca pe 
termen scurt – mediu să încerc reorientarea atenției colectivului implicat în cercetare 
către publicații din străinătate. Realizarea acestui deziderat se poate face prin 
creşterea numărului de publicaţii (articole/cărţi) în colaborare cu autori străini. Acest 
lucru poate fi facilitat prin sporirea participărilor cadrelor didactice implicate în 
cercetare la manifestări ştiinţifice din străinătate. Totodată organizarea manifestărilor 
ştiinţifice ale facultăţii (conferinţe, simpozioane), cu participare 
naţională/internaţională va duce la stimularea participării cadrelor didactice şi a 
studenţilor la programele de cercetare. Aceast lucru va contirbui la dezvoltarea 
cercetării interdisciplinare care va avea ca finalitate o creștere a numărului de 
proiecte depuse.  

Centre metodologice și de cercetare la nivel de disciplină! 

Pentru a facilita desfășurarea activităților de cercetare științifică în cadrul Facultății de 
Medicină Dentară îmi propun să sprijin înfințarea la nivelul disciplinelor a unor centre 
metodologice și de cercetare. Aceste centre de cercetare vor avea un grad sporit de 
autonomie și vor putea organiza autonom cursuri creditate EMC sub tutela Facultății 
de Medicină Dentară. 

Cadru suport pentru diseminarea cercetării! 
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Susținerea procesului de revigorare a revistei Timișoara Medical Journal, urmată de 
reindexarea acesteia în baze de date internaționale într-un interval de 6 luni de la 
reînfințare.  

6. DATE CARE SUSȚIN CANDIDATURA 
 

 Programul managerial propus, pentru mandatul 2020-2024, în concordanță cu 
Programul Managerial al Rectorului Universității de Medicină și Farmacie ”Victor 
Babeș” Timișoara, are la bază experiența acumulată în cei 20 de activitate medicală 
stomatologică continuă și 20 de ani de cadru didactic universitar la Facultatea de 
Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” 
Timișoara, conform Curriculum Vitae. 
 

7. ANALIZA SWOT A PROPUNERII DE PLAN MANAGERIAL 
 
Puncte tari 

- Bogata traditie a Timisoarei ca centru universitar si a Universitatii noastre 
ca focar de invatamant medical  

- Apartenenta Romaniei la familia europeana, ca structura politica 
armonizatoare si unificatoare a eforturilor de progres 

- Traiectul ascendent al Romaniei in ultima vreme pe plan economic si 
cultural 

- Acumularea de enorme resurse si cunostinte stiintifice generale si 
medicale in ultima decada 

- Existenta unei resurse umane didactice si studentesti bine pregatite si 
motivate 

- Investitiile generale in sanatate si speciale in baza didactica si clinica a 
Facultatii din ultima vreme 

- Nevoia constanta in societate de medici dentisti bine pregatiti  
 
Puncte slabe 
 

- Structura administrativa slabita in prezent a Universitatii  
- Acumularea birocratica si controlul sufocant al functionarilor administrativi 
- Controlul centralizat mostenit de la conducerea anterioara a Universitatii 
- Baza materiala inegal dezvoltata  
- Colectivul didactic dezbinat 
- Curicula supraincarcata  

 
Oportunitati 

- Dorinta de pregatire si rezistenta in mediul concurential a absolventilor 
- Statutul de economie in dezvoltare al Romaniei 
- Existenta unor resurse financiare putin accesate, de tipul fondurilor puse la 

dispozitie pentru cercetare si dotare, la nivel european si national 
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Amenintari 
 

- Contextul politic mondial, european si national instabil  
- Fluctuatiile economice antrenate de contextul politic incert 
- Demotivarea si reducerea numerica a resursei umane interesate in 

profesiunea medicala in general 
- Slabirea coeziunii sociale in Romania 
- Lipsa cronica  

 
8. CONCLUZII 

 
 Programul managerial propus ce vizează Un Învățământ medical stomatologic 
de excepție înfăptuit de profesioniști de excepție într-o organizare medicală de 
excepție presupune a fi realizat printr-o politică managerială activă, cu ASUMAREA 
de către decan a responsabilităților legate de actul managerial și, în același timp prin 
consultarea și implicarea echipei manageriale alături de acesta. Totdată fără sprijinul 
și implicarea tuturor factorilor ce compun triada acestei facultăți: corpul academic, 
studenții, managementul operativ, aceste direcții nu pot fi duse la capăt. Rolul 
decanului nu va fi de a produce doar acte și adrese ci de a aplica un management 
rațional, asumat, responsabil, democratic, de antrenare a tuturor cadrelor didactice,  
studenților și personalului didactic auxiliar în activitățile didactice, administrative și de 
cercetare. 

 
Prof. Dr. Alexandru Ogodescu 

 
Timișoara, 20.03.2020  


