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I. Contextul candidaturii 

 

Facultatea de Medicină Veterinară (FMV) din cadrul UniversităŃii de ŞtiinŃe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din 

Timişoara (USAMVB) a luat fiinŃă prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 428 din 

23 mai 1962. Prima serie de studenŃi a FMV Timişoara a fost înmatriculată începând 

cu anul universitar 1962-1963, în cadrul fostului Institut Agronomic, actuala 

USAMVB Timişoara, unde facultatea funcŃionează şi în prezent.  

Încă de la înfiinŃare sa, facultăŃii i-au fost încredinŃate ca misiune publică: 

învăŃământul medical veterinar de rang universitar, cercetarea ştiinŃifică, asistenŃa 

medicală veterinară şi promovarea în practica veterinară a progresului ştiinŃific şi 

tehnic.  

Într-un timp relativ scurt Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara a 

devenit facultate de talie internaŃională ca urmare a evaluarii pozitive făcută de 

EAEVE (13-14 octombrie 2014), dar şi datorită faptului că în cadrul facultăŃii 

funcŃionează specializarea de medicină veterinară cu secŃie de predare atât în limba 

română cât şi într-o limbă de largă circulaŃie, limba engleză. De altfel, în cadrul 

facultăŃii, studenŃii străini au fost o prezenŃă constantă, de-a lungul existenŃei acesteia. 

Profundele transformări care au loc în întreaga lume, ca urmare a globalizării şi 

a crizei economico-financiare ce a afectat, recent, întreaga economie mondială, se 

repercutează şi asupra facultăŃii noastre. În acest context se pune problema găsirii şi 

alegerii unei strategii care să asigure facultăŃii nu numai supravieŃuirea şi/sau 

dezvoltarea, ci chiar mai mult decât aceasta, poziŃia de cea mai valoroasă facultate 

de medicină veterinară din România, precum şi urcarea în topul facultăŃilor de 

medicină veterinară de elită din Europa. 

Într-un astfel de context, îmi asum responsabilitatea şi-mi declar 

disponibilitatea de a candida la funcŃia de decan al FacultăŃii de Medicină Veterinară 

din Timişoara pentru mandatul 2016-2020, considerând că pot face faŃă exigenŃelor 

unei astfel de provocări, deoarece, pe parcursul întregii mele activităŃi, am dovedit 

curaj, implicare şi responsabilitate, îndeplinind, în timp, mai multe funcŃii didactice şi 
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administrative. Doresc ca în toate acŃiunile pe care le voi întreprinde, în caliate de 

decan al FMV Timişoara să fie respectată legislaŃia în vigoare, autonomia universitară 

şi regulamentele USAMVB Timişoara. 

Activez în Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, în calitate de cadru 

didactic titular, din octombrie 1990, când am ocupat, prin concurs, postul de asistent 

universitar la Disciplina de Boli infecŃioase. De atunci şi până în prezent  am parcurs, 

pas cu pas, toate treptele ierarhiei didactice, de la asistent la profesor şi conducător de 

doctorat, calitate pe care am obŃinut-o în anul 2007, iar de atunci am coordonat şi 

finalizat 7 teze de doctorat, toate au fost confirmate de CNATDCU. 

Am îndeplinit funcŃia de decan în mandatul 2012-2016, perioadă în care am 

administrat facultatea şi am acumulat experienŃă în acest domeniu, astfel că pentru 

mine provocarea de a ocupa funcŃia de decan nu mai este o necunoscută. 

FuncŃiile pe care le-am ocupat, de-a lungul vremii, le-am onorat şi în toate mi-

am îndeplinit obiectivele asumate, nu m-am sustras niciodată de la munca pentru care 

am fost solicitat, chiar dacă nu întotdeauna conjunctura mi-a fost favorabilă. 

Doresc, în continuare, să-mi aduc aportul la efortul facultăŃii de a trece cu 

bine peste toate provocările care se prefigurează în următorii ani, momente care vor 

putea fi depăşite cu succes, dacă la cârma facultăŃii se va afla un om cu experienŃă, 

cu elan tineresc, cu dăruire pentru facultate, ajutat de o echipă şi un colectiv ataşat 

facultăŃii, capabil să depună efort pentru a putea face faŃă tuturor situaŃiilor ce vor 

apărea în viitor. 

 

II. Obiectivele mandatului 

 

Am identificat două obiective majore ale viitorului mandat 2016-2020. 

Un prim obiectiv ar fi îmbunătăŃirea standardelor privind calitatea actului 

didactic în vederea menŃinerii facultăŃii noastre pe lista pozitivă a AsociaŃiei 

FacultăŃilor de Medicină Veterinară din Europa (The European Association of 

Establishments for Veterinary Education - EAEVE). 

Un al doilea obiectiv major este integrarea în structura departamentelor şi a 
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facultăŃii a tuturor laboratoarelor de cercetare, precum şi darea în folosinŃă a 

clinici de animale mici, facilităŃi create în principal prin programul POSCCE, dar şi a 

celor obŃinute din alte surse de finanŃare. 

Pentru realizarea acestor obiective este necesar să îmbunătăŃim activitatea 

didactică şi activitatea de cercetare ştiinŃifică.  

 

1. Activitatea didactică 

 

În facultatea noastră activităŃile didactice se desfăşoară cu respectarea 

prevederilor din HG nr. 469/2015 care transpun condiŃiile minime de formare pentru 

profesia de medic veterinar din Directiva 2013/55/CE de modificare a Directivei 

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate. Datorită acestui fapt diplomele absolvenŃilor noştri au recunoaştere 

naŃională şi sunt recunoscute, de asemenea, în toate Ńările europene, dar nu numai. 

• Legat de activitatea didactică menirea de bază a cadrului didactic în 

relaŃia cu  studenŃii, care sunt parteneri activi în procesul de 

învăŃământ, este desfăşurarea de activităŃi didactice la standarde 

înalte de calitate, motivând totodată studenŃii la învăŃare şi la 

dezvoltarea propriilor abilităŃi pentru o instruire temeinică şi continuă. 

Pentru fiecare cadru didactic cel mai important obiectiv în această direcŃie se 

impune a fi îmbunătăŃirea propriei metodologii de transmitere a informaŃiei prin 

folosirea metodelor actuale (laptop, video-proiector, internet), dar şi asigurarea de 

materiale didactice în formă printată (tratate, manuale, cursuri) sau în formă 

electronică: CD, DVD, sau postare pe site-ul facultăŃii, la adrese accesibile studenŃilor 

şi celor interesaŃi.  

Voi contibui la motivarea cadrelor didactice: 

• să-şi structureze materia în vederea prezentării unor cursuri interactive, 

în care să existe dialog cu studenŃii;  

• în respectarea programului de consultaŃii, oferit studenŃilor pentru a 

completa cu explicaŃii suplimentare noŃiunile mai greu de înŃeles. 
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Pentru formarea profesională a studenŃilor, dată fiind trecerea facultăŃii 

noastre pe lista pozitivă a EAEVE se impune în plan didactic o cât mai completă 

evidenŃă a deprinderilor practice însuşite de fiecare student în parte. Voi solicita, 

în acest scop, completarea semestrială a caietului de competenŃe al fiecărui student, 

astfel ca, la finalul anului VI, nici un student să nu poată spune că nu şi-a însuşit toate 

competenŃele necesare primei zile de practică, aşa cum sunt ele menŃionate în 

Directiva 2013/55/CE şi HG nr. 469/2015. 

• Un rol important pentru însuşirea de către studenŃi a competenŃelor de 

prima zi, necesare practicării nobilei profesii de medic veterinar, îl au 

clinicile veterinare, care vor fi monitorizate în privinŃa inventarierii 

tuturor cazurilor clinice, a întocmiri fişelor de observaŃie clinică, astfel 

încât fiecare student să facă dovada examinării unui număr suficient de 

mare animale, din toate speciile, pentru a putea depăşi indicatorii 

minimali ai EAEVE. 

Având în vedere situaŃia necorespunzătoare sub raportul asigurării 

biosecurităŃii studenŃilor existentă în cele două ferme zootehnice ale StaŃiunii 

didactice (SD) a USAMVB Timişoara:  

• voi solicita disciplinelor clinice să-şi întocmească protocoale de 

colaborare cu fermele pe care le vizitează, astfel ca activitatea 

extramurală să fie înregistrată şi evidenŃiată corespunzător, pentru a 

putea face dovada existenŃei şi efectuării acesteia. 

• În scopul remedierii activităŃii zootehnice din cadrul SD, dar şi în 

scop didactic şi productiv voi propune şi susŃine înfiinŃarea, în cadrul 

SD, în proximitatea sediului actual al SD, a unor microferme 

zootehnice, module de mărime mică (ferme de tip familial), pentru 

speciile de interes economic.  

• Este necesar ca fermele SD să permită accesul, neîngrădit, al 

studenŃilor de la medicină veterinară, pentru a-şi desfăşura parte din 

activităŃile didactice, atât pentru disciplinele de bază cât şi pentru 

disciplinele de specialitate. Totodată aceste ferme vor putea servi ca 
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model şi bază de demonstraŃie pentru potenŃialii investitori în domeniul 

creşterii animalelor. 

Strâns legată de activitatea didactică este instruirea practică a studenŃilor, 

instruire care trebuie realizată atât în cadrul facultăŃii, respectiv clinicile veterinare 

universitare, fermele SD, cât şi în afara facultăŃii, în cabinete şi dispensare veterinare, 

ferme, abatoare şi puncte de prelucrare, conservare şi comercializare a produselor 

animaliere. 

Prin relaŃiile pe care corpul profesoral le are cu medicii veterinari de liberă 

practică, vom depune toate diligenŃele necesare pentru a facilita, studenŃilor noştri, 

accesul în acele unităŃi, care să permită efectuarea de stagii de practică, în condiŃiile 

actuale ale exercitării profesiei, pentru ca absolvenŃii să se integreze, ulterior, cât 

mai uşor, pe piaŃa muncii. 

Voi propune şi susŃine organizarea unei baze de practică, în cadrul fermelor 

de animale nou înfinŃate în cadrul SD, în care să activeze prin rotaŃie studenŃii din 

anii I şi II de la medicină veterinară.  

• Dezvoltarea în cadrul SD Timişoara a unui staŃionar veterinar necesar 

asigurării asistenŃei sanitar veterinare pentru animalele din fermele 

zootehnice ale SD, staŃionar care să fie deservit de studenŃii de la 

medicină veterinară, coordonaŃi de cadrele didactice de la disciplinele 

clinice. În perioada vârfului de fătări la animale se va organiza serviciul 

de gardă, pentru asigurarea asistenŃei la fătare şi a serviciilor veterinare. 

• AchiziŃionarea şi implementarea programului informatic „Herd health 

management Program” pentru fermele zootehnice ale SD Timişoara, 

cerinŃă a EAEVE necesară instruirii studenŃilor de la medicina 

veterinară. 

Prin comisia didactică voi solicita analiza periodică a fişelor disciplinelor, 

astfel încât eventualele suprapuneri să fie înlăturate, dar se vor impune actualizări a 

fişelor disciplinelor, în special la acele discipline în cadrul cărora progresul tehnologic, 

social sau legislativ se manifestă mai pregnant şi a căror dinamică este în mod firesc 

mai activă (boli noi, produse medicamentoase noi, tehnici noi de intervenŃie etc). 
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• Colectivele de autori care vor edita manuale sau tratate, în edituri recunoscute, 

naŃional sau internaŃional, vor fi susŃinute şi propuse pentru a fi premiate. 

Cu privire la secŃia în limba engleză, sunt necesare în continuare eforturi 

susŃinute pentru atragerea de candidaŃi la admitere, atât din Ńări UE, dar şi din Ńări non 

UE, mai ales în contextul creşterii capacităŃii de şcolarizare. Acest lucru se impune 

cu atât mai mult cu cât, sub raport financiar, prezenŃa studenŃilor străini, contribuie 

substanŃial la atragerea de venituri suplimentare. 

• StudenŃii de la secŃia în limba engleză vor trebui motivaŃi să înveŃe şi să facă 

performanŃă în facultatea noastră pentru a-i putea păstra în continuare ca studenŃi la 

noi în facultate. Dorim ca ei să ne sprijine, prin relaŃiile pe care le au în Ńările lor, în 

a ne facilita atragerea de noi candidaŃi la secŃia în engleză.  

• Pentru păstrarea acreditării secŃiei în limba engleză cadrele didactice vor fi 

încurajate să elaboreze cursuri pentru secŃia în engleză şi ajutate să le 

tipărească în tipografia universităŃii. 

Un alt obiectiv didactic important al acestui mandat este acela de a acredita 

Şcoala doctorală în Medicină Veterinară. Pentru realizarea acestui deziderat, 

cele 8 cadre didactice membre ale Şcolii doctorale în Medicină Veterinară vor fi 

sprijinite şi îndrumate în vederea realizării indicatorilor minimi necesari pentru 

acreditarea Şcolii doctorale. Voi propune cooptarea în cadrul şcolii doctorale a unor 

noi profesori, din rândul cadrelor didactice ale facultăŃii, în măsura în care profesorii 

îşi vor susŃine abilitarea. 

Biblioteca universităŃii va trebui să fie depozitarul unui număr de manuale, 

cărŃi de specialitate, tratate, cursuri pentru studenŃi. Voi susŃine, în continuare, practica 

încetăŃenită, ca fiecare prim autor din facultate să doneze bibliotecii minimum 5 

exemplare din cărŃile editate, pentru ca acestea să poată fi consultate la bibliotecă de 

către studenŃii facultăŃii noastre şi de către alte persoane interesate. 

• Suplimentar voi susŃine în consiliul de administraŃie achiziŃiile de carte 

şi efectuarea de abonamente la reviste de specialitate şi baze de date, 

din domeniul medicinii veterinare, astfel încât să poată beneficia de 
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bibliografie de specialitate, la zi, un număr cât mai mare de solicitanŃi, 

cadre didactice şi studenŃi.  

• Voi solicita colegilor titulari de curs ca la bibliografia obligatorie 

recomandată studenŃilor să nominalizeze doar acele cărŃi care pot fi 

împrumutate, fie de la biblioteca universităŃii, fie de la biblioteca 

disciplinei, cu precizare ca la discipline să existe un program orar, în 

care studenŃii să aibă acces la cărŃile care sunt numai în biblioteca 

disciplinei. 

 

2. Cercetarea ştiinŃifică 

 

În prezent, facultatea noastră, prin baza materială de care dispune, fără lipsă 

de modestie, este facultatea cea mai bine dotată, cu aparatură de cercetare, dintre 

facultăŃile de medicină veterinară din Ńară. Orice facultate care se pretinde, trebuie 

să fie şi o şcoală de cercetare ştiinŃifică. 

În viitorul mandat eforturile în direcŃia cercetării ştiinŃifice, trebuiesc 

intensificate, în aşa fel încât un număr semnificativ de cadre didactice, cu vocaŃie 

pentru cercetare să poată aplica în calitate de director de proiect, pentru obŃinerea de 

granturi pentru cercetare. Este obligatorie realizarea, în viitorul mandat, a tuturor 

temelor de cercetare, la care membrii facultăŃii s-au angajat în cadrul proiectului 

POSCCE. 

• Deoarece finanŃarea cercetării din ultimii ani, a scăzut dramatic, numărul 

granturilor de cercetare a urmat acelaşi trend, fapt care deja se repercutează în mod 

negativ asupra cercetării medicale veterinare din facultate, dar şi din Ńară. 

În scopul stimulării cercetării ştiinŃifice în rîndul doctoranzilor, voi suŃine 

acordarea, anuală, pentru fiecare doctorand, a unui fond de cercetare, care să le 

asigure demararea cercetărilor pentru teza de doctorat, precum şi publicarea 

rezultatelor obŃinute în urma acestor cercetări în reviste cotate ISI. Cuantumul 

fondului va fi stabilit, anual, în Consiliul de administraŃie, sursa de finanŃare pentru 

această acŃiune se va constitui din alocaŃia bugetară primită de către USAMVB 
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Timişoara pentru doctoranzi. 

Pentru doctoranzii cu rezultate meritorii voi susŃine finanŃarea, din fondurile 

USAMVB Timişoara, pentru participarea la un stagiu de cercetare în afara Ńării. 

Pentru doctoranzii care au finalizat teza de doctorat cu performanŃe ştiinŃifice 

notabile, voi susŃine acordarea de granturi postdoctorale de cercetare. Prin 

cercetătorii postdoctoranzi vom urmări pe de o parte, creşterea producŃiei ştiinŃifice, 

prin publicarea de articole publicate în reviste cotate ISI, iar pe de altă parte, 

constituirea unui corp de cercetători tineri, din care să poată fi selectate viitoarele 

cadre didactice. 

Voi susŃine premierea de către USAMVB Timişoara a acelor articole cotate 

ISI, publicate de doctoranzi şi/sau postdoctoranzi în calitate de prim autor, cu cel 

mai mare factor de impact, după principiul premierii cercetării, practicat în ultima 

vreme de către UEFISCDI. 

Voi susŃine în Consiliul de administraŃie organizarea anuală o competiŃiei 

interne destinată cadrelor cu gradul didactic de asistent şi/sau şef de lucrări, 

pentru obŃinerea unor ganturi de cercetare acordate de USAMVB Timişoara din 

fonduri proprii. CompetiŃia va urmări familiarizarea şi formarea asistenŃilor şi şefilor 

de lucrări, pe de o parte ca director de proiect, şi pe de altă parte încurajarea formării 

de tinere echipe de cercetare, care ulterior derulării proiectelor câştigate în competiŃia 

internă, să fie capabile să câştige finanŃare pentru cercetare în competiŃiile naŃionale şi 

internaŃionale. 

• Simpozioanele ştiinŃifice anuale ale facultăŃii noastre au reprezentat şi trebuie 

să fie în continuare o tribună de manifestare a capacităŃii cercetării ştiinŃifice din 

facultate. Lucrările prezentate în cadrul acestor simpozioane au constituit şi vor 

constitui materialul ştiinŃific de bază al revistei facultăŃii. 

Pentru susŃinerea şi dezvoltarea revistei facultăŃii noastre ”Lucrări ŞtiinŃifice: 

Medicină Veterinară Timişoara (Scientifical Papers: Veterinary Medicine)” cod 

CNCSIS 259 (revistă categoria B+, reviste indexate BDI) propun ca fiecare cadru 

didactic din facultate să publice, în calitate de prim autor, cel puŃin un articol pe 

an, aceasta deoarece în criteriile de acreditare prevăzute de ARACIS la ”Standardele 
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specifice ale comisie de specialitate” este prevăzut că programul de studiu al facultăŃii 

trebuie să susŃină ”minim o publicaŃie proprie care să includă şi domeniul din care 

face parte programul de studiu”. Pentru creşterea prestigiului ştiinŃific al revistei şi 

al vizibilităŃii internaŃionale, revista facultăŃii va publica, în continuare, numai 

articole în limba engleză, prezentate în cadrul secŃiunilor simpozionului ştiinŃific 

anual al facultăŃii noastre, revista fiind în prezent editată în 4 numere/an. Fiecare 

număr de revistă va fi în corelaŃie cu disciplinele aferente celor 4 departamente 

didactice ale facultăŃii. 

Voi solicita, de asemenea, ca fiecare cadru didactic să publice anual, cel puŃin 

un articol, în revistele de popularizare a ştiinŃei, pentru a ne face cunoscuŃi în felul 

acesta şi publicului larg. 

Având în vedere ponderea mare a producŃiei ştiinŃifice în ierarhizarea 

programelor de studii, precum şi în clasificarea universităŃilor, voi milita ca la nivel de 

universitate să existe o bază de date care să conŃină o cât mai completă evidenŃă a 

întregii producŃii ştiinŃifice. În această bază de date fiecare membru al comunităŃii 

academice trebuie şă-şi completeze producŃia ştiinŃifică. 

Voi întreprinde tot ceea ce este necesar pentru ca facultatea noastră să 

dispună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu interesele facultăŃii, 

de toată infrastructura de cercetare creată prin proiectul POSCCE, acronim 

DICES MVT–RO05, deoarece doar cadrele didactice ale facultăŃii noastre au 

contribuit şi vor contribui la realizarea temelor de cercetare, în baza cărora a fost 

aprobată finanŃarea acestui proiect.  

• Voi sprijini formarea colectivelor de cercetare din rândul cadrelor 

didactice capabile/eligibile să depună cereri de finanŃare de proiecte de 

cercetare cu finanŃare UEFISCDI, Banca Mondială, Phare, Orizont 2020, 

etc., pentru dezvoltarea cercetării ştiinŃifice şi îmbunătăŃirea dotării 

facultăŃii cu aparatură modernă; 

• Este necesar să ne folosim toată influenŃa de a capacita potenŃialii 

beneficiari ai muncii noastre, în a apela la serviciile oferite de 

infrastructura facultăŃii şi de a investi în kituri de analize de laborator. 
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Rezultatele investigaŃiilor efectuate în laboratoarele nou-înfiinŃate, vor 

putea fi valorificate, fie în articole ştiinŃifice, fie vor putea constitui baza 

de pornire pentru iniŃierea unor teme noi de cercetare contractuală. 

• Voi susŃine dezvoltarea şi autorizarea de noi laboratoare; 

Nu în ultimul rând voi susŃine dezvoltarea activităŃilor în cadrul Platformei 

de cercetare interdisciplinară, având în vedere existenŃa autorizaŃiei sanitar 

veterinară a Laboratorului de controlul alimentelor din cadrul Platformei. 

Vor fi încurajate disciplinele în a include studenŃii, încă din primii anii de 

studiu, să activeze în cadrul cercurilor ştiinŃifice al disciplinei, unde vor putea să-şi 

formeze din timp deprinderi în activitatea de cercetare. 

 

3. Resursa umană, baza materială, resursele financiare 

 

Resursa umană (cadrele didactice, doctoranzii şi studenŃii) este bunul cel mai 

de preŃ de care dipune facultatea la ora actuală. Consider că, facultatea noastră 

dispune de un colectiv valoros, cu experienŃă, ataşat facultăŃii, capabil de eforturi 

susŃinute pentru a putea face faŃă tuturor provocărilor ce vor apărea în viitorul apropiat.  

În prezent, în statele de funcŃii ale facultăŃii sunt 65 de cadre didactice, din 

care 58 de cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată şi 7 cadre didactice 

angajate pe perioadă determinată, care desfăşoară activităŃile didactice din cele 88 de 

posturi prevăzute în statele de funcŃii. Având în vedere constrângerile bugetare 

privind angajarea de personal, precum şi standardele înalte, nu uşor accesibile, privind 

promovarea pe posturile didactice va fi destul de greu, dar nu imposibil, să facem noi 

angajări şi promovări pentru cadrele didactice.  

Pentru bunul mers al facultăŃii este necesară menŃinerea gradului de ocupare 

a posturilor didactice din statele de funcŃii cu peste 70% personal didactic. Voi 

susŃine în consiliul de administraŃie propunerile justificate ale departamentelor privind 

necesitatea angajării de cadre, mai ales la disciplinele cu deficit mare de personal.  

Se impune creşterea numărului de doctoranzi cu frecvenŃă pentru asigurarea 

creşterii bazei de recrutare a viitoarelor cadre didactice Ńinând cont mai ales de 
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fluctuaŃia cadrelor didactice tinere. 

Voi încuraja cadrele care îndeplinesc grila de promovare să facă demersurile 

necesare în vederea abilitării, pentru obŃinerea dreptului de conducere de 

doctorat. În prezent în facultate activează doar 8 conducători de doctorat dintr-un 

număr de 17 profesori câŃi are facultatea. 

Necesitatea promovării unor cadre didactice, în viitorul apropiat, este 

justificată de existenŃa secŃiei în limba engleză, care va trebui să aibă personal 

didactic ce deserveşte această secŃie, pentru evitarea eventualelor dificultăŃi privind 

păstrarea acreditării învăŃământului în limba engleză. 

Va fi necesar să capacităm şi să cointeresăm material cadrele didactice tinere şi 

cele doritoare, doctoranzii şi postdoctoranzii să se implice în a se specializa în lucrul 

aparatura din dotarea facultăŃii, pentru ca infrastructura de cercetare să fie 

valorificată la capacitate. În măsura în care ne vor permite proiectele de cercetare pe 

care le vom accesa, vom putea angaja, în cercetare, personal pe perioadă determinată 

sau chiar nedeterminată, care să lucreze în laboratoarele nou înfiinŃate ale facultăŃii. 

Baza materială a facultăŃii şi universităŃii este în prezent de nivel 

corespunzător, asigurând toate facilităŃile necesare desfăşurării în cele mai bune 

condiŃii a tuturor activităŃilor didactice, ştiinŃifice şi de cazare a studenŃilor.  

Voi solicita totuşi consiliului de administraŃie aprobarea achiziŃionării pentru 

activităŃile desfăşurate în facultate, a unui microbuz cu 22 de locuri, microbuz care 

să acopere nevoile de deplasare ale studenŃilor (două subgrupe) în cadrul clinicii 

mobile. Până când investiŃia va fi posibilă, voi solicita o eventuală redistribuire a 

microbuzelor aflate în proprietatea universităŃii, astfel ca deplasările studenŃilor să se 

facă în condiŃii optime. 

Resursele financiare ale facultăŃii, în prezent, provin în principal de la 

bugetul statului, din finanŃarea de bază, precum şi din taxele studenŃilor de la secŃia 

în limba română şi de la secŃia în limba engleză, în limita locurilor acreditate (maxim 

150 locuri, bugetate şi cu taxă, pentru secŃia în limba română şi maxim 30 locuri cu 

taxă pentru secŃia în limba engleză). Atragerea de fonduri va fi orientată în principal 

dinspre secŃia în limba engleză, unde dorim să creştem capacitatea de şcolarizare 
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la 60 de locuri, şi unde sunt în continuare disponibile locuri şi unde, taxa de studii este 

semnificativ mai mare faŃă de taxa la secŃia cu predare în limba română.  

Consider, de asemenea, că prin creşterea numărului de doctoranzi cu 

frecvenŃă se va îmbunătăŃi nivelul de finanŃare al facultăŃii. 

O altă rezervă importantă de venituri, atât pentru facultate/universitate cât şi 

pentru cadrele didactice implicate, o pot constitui contractele de cercetare şi cele de 

prestări servicii, pe care cei interesaŃi pot să o fructifice. Evident că pentru ca această 

sursă să fie accesibilă se solicită atât implicare în atragerea de potenŃiali beneficiari ai 

prestărilor de servicii, precum şi un background important în cercetare, cel puŃin 

pentru directorul de proiect. Cei implicaŃi în realizarea de contracte de cercetare sau 

contracte de prestări de servicii vor putea şă-şi completeze veniturile proprii, conform 

devizelor contractelor pe care le încheie şi realizează. 

Voi susŃine ca resursele financiare constituie de clinicile veterinare din 

activităŃi de manoperă să fie utilizate în cadrul clinicilor care le-au generat, în 

conformitate cu regulamentul clinicilor. Veniturile care provin din activităŃile 

spitalului vor fi utilizate în vederea sporirii funcŃionalităŃii spitalului, astfel ca studenŃii 

să beneficieze de o cazuistică variată, bine reprezentată sub raportul speciilor şi în 

consecinŃă, de o instruire de specialitate corespunzătoare.  

• În măsura în care prin darea în folosinŃă a spaŃiilor destinate clinicii de animale 

mici se va produce o creştere a numărului de animale tratate şi/sau internate, voi 

susŃine inclusiv angajarea de personal medical veterinar suplimentar, astfel 

încât activitatea de asistenŃă să poată fi efectuată la cote cât mai înalte. 

În consiliul de administraŃie voi susŃine participarea activă a facultăŃii 

noastre în diverse programe cu finanŃare de la bugetul de stat sau din fonduri 

europene, dacă acest fapt va contribui la îmbunătăŃirea bazei materiale, sau va 

contribui la calificarea resursei umane. 

 

4. Prestigiul naŃional şi internaŃional al facultăŃii 

 

Pentru a extinde şi întări relaŃia cu mediul profesional naŃional voi promova 
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relaŃii de colaborare, în interesul facultăŃii, cu toate organismele, organizaŃiile şi 

structurile profesiei, atât cele judeŃene-regionale (Colegiul Medicilor Veterinari, 

AsociaŃia Medicilor Veterinari, DirecŃiile Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa 

Alimentelor din cele şapte judeŃe care sunt arondate facultăŃii noastre pentru 

programul de educaŃie continuă a medicilor veterinari), cât şi cele din instituŃiile 

centrale sau naŃionale (CMVR, AGMVR, ANSVSA, IDSA, Institutul Pasteur, 

Farmavet, Romvac, ASAS - secŃia de medicină veterinară, Academia Română). Ca 

să putem beneficia de facilităŃile pe care aceste organisme ni le pot oferi va trebui ca 

facultatea, ca instituŃie, dar şi noi ca profesori ai acestei facultăŃi, să răspundem 

solicitărilor şi să ne dovedim disponibilitatea pentru colaborare. 

Cu autorităŃile locale (orăşeneşti şi judeŃene) avem şi vom dezvolta în 

continuare relaŃii de colaborare, profesorii din facultate răspunzând şi în prezent 

solicitărilor acestor autorităŃi. 

Cu medicii veterinari de liberă practică cu fermele de animale şi asociaŃiile 

crescătorilor de animale relaŃia trebuie mult îmbunătăŃită, deoarece o mai bună 

cunoaşterea şi comunicare poate să aducă noi oportunităŃi de colaborare, facultatea 

putând beneficia de cazuistica din teren şi de locuri de practică pentru studenŃii noştri, 

iar colegii medici veterinari şi asociaŃiile pot beneficia la rândul lor de serviciile oferite 

de facultate.  

• Oferirea pentru medicii veterinari a unor cursuri de scurtă durată, atât 

în cadrul pregătirii continue, cât şi în scopul de a le dezvolta noi 

competenŃe practice. 

RelaŃia cu celelalte facultăŃi de medicină veterinară de stat din Ńară va fi una de 

colaborare, respect şi sprijin reciproc, astfel ca, în baza trendului existent la ora 

actuală, profesorii de specialităŃi apropiate, din cele patru facultăŃi, să poată iniŃia 

proiecte de cercetare comune, în beneficiul comun, cu scopul ridicării standardului 

profesiei noastre. 

Pe plan internaŃional facultatea noastră este acum, singura facultate din Ńară, 

pe lista facultăŃilor aprobate necondiŃionat de EAEVE, for european care 

regrupează 96 de facultăŃi de medicină veterinară din cele 110 existente în Europa. 
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Dintre cele 96 de facultăŃi, membre EAEVE, numai 59 dintre facultăŃile membre 

din Europa sunt pe lista pozitivă a EAEVE, conform web cite-ul EAEVE.  

Voi susŃine iniŃiativa departamentelor de a aduce în facultatea noastră colegi din 

Europa, cadre didactice, cercetători sau specialişti de prestigiu, care să susŃină 

prelegeri sau să facă demonstraŃii practice, în aşa fel încât să putem beneficia de 

experienŃa lor în domeniu, dar şi ca să ne cunoască potenŃialul. Vom putea crea astfel 

punŃi de legătură pentru viitoarele proiecte de cercetare europeană şi pentru 

schimburile profesionale. 

De asemenea, voi susŃine şi încuraja prezenŃa cadrelor didactice din 

facultatea noastră în cadrul programelor internaŃionale de mobilitate a cadrelor 

didactice şi cercetătorilor, în aşa fel încât corpul profesoral existent să-şi îmbogăŃească 

experienŃa didactică şi ştiinŃifică. Voi solicita departamentelor ca să monitorizeze 

deplasările externe ale cadrelor, astfel încât fiecare membru, cadru didactic, să poată 

beneficia cel puŃin o experienŃă externă în mandatul viitor. 

Pentru creşterea prestigiului facultăŃii departamentele vor fi încurajate să-şi 

mărească numărul de profesori asociaŃi invitaŃi, care, prin aportul lor, să contribuie la o 

mai bună vizibilitate a facultăŃii în plan internaŃional şi în revistele cotate ISI cu scor 

de influenŃă ridicat, precum şi în cooptarea noastră în programele europene de 

cercetare. 

 

III. RelaŃia cu studenŃii facultăŃii noastre 

 

”Nimeni nu poate educa pe cineva dacă-i este nesuferit”   

Xenofon (n.427 î.Hr. - d.355 î.Hr.) 

 

Facultatea există pentru că avem studenŃi, acest lucru trebuie conştientizat de 

fiecare cadru didactic. Datoria fiecărui cadru didactic este de a dezvolta relaŃii 

prietenoase cu studenŃii noştri, relaŃii bazate pe respect reciproc, încredere, 

încurajare şi bună conlucrare. Asemenea relaŃii sunt benefice pentru ambele părŃi, 

deoarece doar într-un astfel de climat, partenerii pot să-şi exprime la maximum 
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potenŃialul intelectual. 

 

 

 

Pentru a creşte calitatea candidaŃilor la admitere este necesar să atragem cât 

mai mulŃi absolvenŃi de liceu, cu performanŃe deosebite la bacalaureat, dintre care, 

apoi, să reŃinem pe cei mai buni, capabili de a face faŃă exigenŃelor facultăŃii. 

StudenŃii noştri şi-au constituit AsociaŃia StudenŃilor în Medicină Veterinară 

Timişoara (ASMVT). Voi încuraja studenŃii să activeze în cadrul ASMVT, astfel 

încât, fiecare să-şi aducă aportul în mod activ la viaŃa de asociaŃie.  

Prin activităŃile desfăşurate, voi încuraja participarea activă a studenŃilor la 

viaŃa academică: în consecinŃă, doresc să îi motivez şi să-i sprijin să organizeze anual 

prin ASMV Timişoara sesiunea ştiinŃifică studenŃească, în care studenŃii noştri şi în 

viitor şi ai celorlalte facultăŃi de profil din Ńară, să-şi poată prezenta realizările din 

cercurile ştiinŃifice în care activează. ASMVT va fi susŃinută în continuare în 

proiectele pe care le derulează. 

• Voi încuraja înfiinŃarea şi mai buna funcŃionare a cercurilor ştiinŃifice 
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studenŃeşti, pe lângă grupurile mari de discipline, cercuri în care studenŃii să 

fie atraşi şi antrenaŃi în a se deprinde de timpuriu (încă din primi trei ani de 

facultate) cu munca de cercetare şi, împreună cu personalul de la discipline, să 

fie în măsură să valorifice infrastructura de cercetare existentă. Rezultatele 

muncii studenŃilor de la cercurile ştiinŃifice vor fi valorificate în sesiunile de 

comunicări ale studenŃilor. 

• Voi încuraja participarea cât mai multor studenŃi în programele de 

mobilitate externă, prin programul Erasmus+ sau alte programe, conştient 

fiind că participarea într-un astfel de program este benefică, nu numai pentru 

studentul participant, ci şi pentru creşterea prestigiului facultăŃii noastre.  

Am susŃinut şi voi susŃine, în continuare, mobilitatea internă şi schimburile 

de experienŃă, pe perioade scurte, de câte o săptămână, a studenŃilor noştri, pentru a 

putea cunoaşte realităŃile din celelalte facultăŃi de medicină veterinară din Ńară. 

Pentru studenŃii cu rezultate meritorii la învăŃătură şi cu situaŃie materială mai 

dificilă, în măsura în care reglementările legale ne vor permite, voi susŃine în consiliul 

de administraŃie, angajarea pe perioadă determinată în cadrul USAMVB şi la clinicile 

veterinare, în regim de jumătate de normă, astfel ca aceştia să-şi poată efectua studiile, 

dar să beneficieze şi de sprijinul financiar necesar.  

• Pentru a veni în sprijinul studenŃilor cu dificultăŃi materiale voi milita ca 

aceştia să fie ajutaŃi cu suporturi electronice de curs, dacă nu-şi pot 

permite achiziŃionarea de manuale sau cursuri tipărite. 

• Pentru studenŃii care activează în formaŃiile sportive sau cultural-artistice 

ale universităŃii, dar nu numai, voi propune colegilor profesori 

acceptarea unor programe orare flexibile, pe cât posibil, astfel încât cei 

talentaŃi să-şi poată cultiva şi îmbunătăŃi palmaresul. 

În ceea ce priveşte viaŃa socială a studenŃilor în campusul universitar, voi 

susŃine şi promova asigurarea unui climat de convieŃuire paşnică, de păstrare a 

bunurilor materiale existente şi de folosire a acestora în beneficiul studenŃilor noştri. 

Voi milita pentru un climat social prietenos. 
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Foarte pe scurt, acestea sunt elementele şi intenŃiile pe care le supun atenŃiei şi 

dezbaterii D-voastră, în condiŃiile în care programul managerial este unul deschis 

oricărei propuneri constructive. 

Cu speranŃa că multe dintre dorinŃele şi idealurile proprii se regăsesc în 

materialul de faŃă, vă mulŃumesc anticipat pentru climatul de bună colegialitate, pentru 

înŃelegere şi pentru susŃinere. 

 

 

„Nu tot ceea ce contează poate fi măsurat, nu tot ceea ce poate fi măsurat 
contează” Einstein. 

 

 

 

 

Cu deosebit respect, 

Al D-voastră, prof. dr. Viorel HERMAN 

Timişoara la 07.03.2016. 
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