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IN MEMORIAM 
 

Prof.univ. Dr.Dorin Bratu 
05.10.1942 – 12.04.2021 

 
Decan al Facultății de Medicină Dentară a  

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,  
 
 
Domnul profesor universitar doctor Dorin Bratu, fost Decan al Facultății de 

Stomatologie, devenită Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul Universității de 
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, nu s-a limitat la un singur domeniu 
și ca urmare el a excelat în știință, învățământ și sănătate.  

El s-a remarcat printr-o activitate extraordinară în învățământul superior și a 
reușit să își creeze o reputație internațională în activitatea de cercetare avută în medicina 
dentară. Până la a deveni un nume reprezentativ în mediul academic internaţional şi a fi 
recunoscut ca membru în elita medicinei dentare, domnul profesor universitar doctor 
Dorin Bratu a parcurs un drum educaţional şi profesional exemplar. 

S-a născut ȋn data de 5 octombrie 1942 în orașul Timișoara, județul Timiș. Clasele 
primare le-a urmat la Școala Generală Nr. 4, apoi cele secundare la Liceul „Constantin 
Diaconovici Loga”, pe care-l absolvă, dându-și bacalaureatul în 1960. În același an intră 
prin concurs de admitere la Facultatea de Medicină, absolvind secția de stomatologie a 
I.M. Timișoara în 1966, timp în care îşi efectuează și stagiul militar. 

Din 1966 și până în 1969 lucrează ca medic stomatolog în Banat (Ciudanovița, 
Sânnicolau Mare și Cărpiniș). În toamna anului 1969 ocupă prin concurs postul de 
medic stomatolog la Policlinica nr. 2 din Timișoara, iar în 1971 este atestat prin concurs 
medic specialist stomatolog. Din 1977 și până în 1984 este șeful Serviciului I de 
stomatologie al Policlinicii nr. 2 din Timișoara. În intervalul 1978 – 1981 funcționează 
în paralel și ca asistent universitar la Disciplina de chirurgie oro-maxilo-facială a I.M. 
Timițoara. 

În 1975 devine doctorand al Prof. Dr. Doc. Leonida Georgescu și în 1980 își 
susține teza de doctorat: „Relații între manifestările lezionale din cavitatea bucală și 
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unele afecțiuni renale”, obţinând tilul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale. Ulterior 
obţine şi gradul de medic primar stomatolog. 

 
Până în 1988 își desfășoară activitatea de medic stomatolog în cadrul Ministerului 

Sănătății (timp de 22 ani), iar din 1988 este chemat la catedră (șef de lucrări) în cadrul 
IMT, Disciplina de Propedeutică și Materiale Dentare. Urmează obținerea prin concurs 
a titlului de conferențiar și de profesor universitar, devenind şi conducător de doctorate.  

În 1990 devine membru în Consiliul Profesoral şi secretarul științific al Facultății 
de Stomatologie – până în 1996. De asemenea, în 1990 el a înființat Colegiul de Tehnică 
Dentară din cadrul UMF Timișoara, ca formaţiune de învâţământ superior de scurtă 
durată (3 ani) și a fost primul director al acestuia, în perioada 1990-1996.  

Din 1996 şi până în 2005 a fost decanul Facultății de Stomatologie, devenită 
Facultatea de Medicină Dentară a UMF „Victor Babeş” Timișoara, aducând facultatea 
la un nivel educaţional, ştiinţific şi tehnico-material comparabil cu cele mai prestigioase 
instituţii de profil din Europa. Astfel, datorită eforturilor depuse de către domnul 
Prof.univ.Dr. Dorin Bratu, Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara a fost acreditată în anul 2000 de către 
ADEE (Association for Dental Education in Europe), respectiv tot în anul 2000 a primit 
Diploma de Excelenţă, acordată de către Ministerul Educaţiei Naţionale (la acea vreme).  

Din 1 octombrie 2000 ocupă prin concurs postul de șef al Clinicii de Protetică 
Dentară.  

A înființat Uniunea Națională a Asociațiilor de Stomatologie (UNAS) din 
România, fiind preşedinte al acestia între 1998-1999.  

A mai făcut parte din diferite foruri profesionale și științifice ale României. Din 
1994 este membru în Comisia Medicală a CNEAA (Comisia națională de evaluare și 
acreditare academică a României). A fost preşedintele Comisiei de Stomatologie a 
Ministerului Sănătăţii în perioada 1996-2000 şi 2004-2005. 

În 1996 a fost primit ca membru în Academia de Materiale Dentare din SUA și 
în 1997 în Academia de Științe din New York.  

Î 1997 primește Premiul Academiei Române - Gheorghe Marinescu pentru 
„cea mai bună carte de medicină” apărută în anul 1995 în România - „Materiale 
Dentare” un tratat de specialitate în 3 volume, 1200 de pagini. În 1998 devine membru 
al Academiei Europene de Implantologie Orală și primește Diploma și Medalia de 
Onoare pentru recunoașterea meritelor în medicină din partea Centrului Internațional 
Bibliografic Cambridge Anglia (Illuminated Diploma of Honour 1998). În aprilie 
2000 a fost distins cu titlul de Doctor Honorius Causa al Universităţii Ovidius din 
Constanța. În 2001 primeşte premiul Colegiului Medicilor  
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din România pentru cea mai bună carte de specialitate apărută în 2001, iar în 2002 
primeşte Ordinul Naţional „Pentru Merit” în gradul de Cavaler, acordat de către 
Preşedintele României 

Pe lângă activitatea de cercetare și de practică clinică, el a desfășurat o activitate 
intensă pe linie de învățământ postuniversitar, fiind acreditat de către Colegiul Medicilor 
Dentişti din România în acest sens. A fost ales vicepreşedinte al Colegiului Medicilor 
din România, filiala Timiş şi, după înfiinţarea Colegiului Medicilor Dentişti din 
România în 2004, a fost primul  președinte al CMD Timiș (în perioada 2004-2007).  

El a mai fost membru în CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare), expert evaluator al CNCSIS (Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) şi al ARACIS (Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), toate fiind instituţii 
subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Prin urmare, Prof. Univ. Dr. Bratu Dorin a desfășurat o activitate laborioasă pe 
linie didactică, științifică, de cercetare și administrativă în cadrul UMF „Victor Babeş” 
Timișoara. 

În tinerețe (1957 – 1967) a fost și sportiv de performanță, fiind component al 
echipei divizionare de Rugby – Știința Timișoara.  

De-a lungul vieţii sale făcut o singură politică, pe cea a profesiunii, promovând 
conceptul de conştiinţă profesională şi profesia de a avea conştiinţă. 
Discret și, în egală măsură, rafinat, principial și onest, perseverent și tenace, Domnia Sa 
a reușit să se facă remarcat permanent prin caracteristica definitorie a personalității sale 
– echilibrul. Această caracteristică demonstrată, ca profesionist, dar și ca om, credem 
noi că a fost cheia de boltă a evoluției sale atat pe plan profesional, ştiintific, academic 
cât şi social. Discuţiile cu Domnia Sa, dincolo de dimensiunile elevate ale cercetărilor 
în domeniu au dezvaluit un om în toată puterea cuvantului, un suflet minunat, dedicat 
performanţei de toate tipurile şi în toate domeniile, un alergător de cursă lungă pe altarul 
succesului, obţinut prin muncă asiduă, susţinută şi raportată permanent la ultimele 
cuceriri în domeniile de interes, toate acestea conturând doar o mică parte a caracterului 
puternic și profesionalismului său. 
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