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DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ADMINITRATIVE ȘI STUDII REGIONALE 

SINOPSIS AL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

2021 

 

Prezentul document are ca principal obiectiv realizarea unei imagini asupra activității de 

cercetare desfășurată în anul 2021, în cadrul Departamentului de Științe adminitrative și studii 

regionale din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative al Universității "Dunărea de Jos" 

din Galați. 

    . „Componentă principală a activității de dezvoltare profesională" asumată prin Carta 

Universității, prin Strategia privind cercetarea științifică, Regulamentul activității de cercetare 

dezvoltare și inovare, a cercetării științifice și a creației artistice, activitatea de cercetare științifică 

are ca principale obiective: 

 creșterea vizibilității profilului de cercetător individual, precum și a cercetării 

instituționale; 

 identificarea posibilelor surse de finanţare  în condiţiile economice actuale şi educarea 

studenţilor, a masteranzilor prin implicarea acestora în activităţile de cercetare; 

 creşterea numărului de articole publicate în reviste indexate/cotate ISI de către membrii  

departamentului precum şi publicarea de articole în reviste ştiinţifice cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale 

recunoscute - BDI; 

 utilizarea optimă a spaţiilor destinate cercetării din cadrul FSJSP precum şi a bazelor de 

date achiziţionate de UDJ. 

Și în acest an, cercetarea științifică a Departamentului a evoluat sub mai multe aspecte.  

În cadrul Departamentului, cercetarea științifică este susținută de 5 contracte. Primul dintre ele 

este un Contract de cercetare câștigat prin competiție internațională, cu finanțarea în contabilitatea 

altor instituții, în timp ce celelelalte sunt Contracte de cercetare cu firme, instituții, organizații din 

România. 

  Apoi, trebuie să menționăm faptul că, în continuare, membrii departamentului au publicat 

cărți științifice de specialitate la edituri recunoscute la nivel CNCS, după cum urmează: 2 în 

calitate autori, 2 în calitate de editori și 1 publicație didactică. 
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     Cercetarea științifică la nivel individual este focusată pe articole științifice publicate în 

reviste de specialitate. Astfel, în ceea ce privește numărul de articole ISI Web of Science, s-au 

publicat 8 articole, numărul fiind mai mare decât în anii anteriori. 

În cazul articolelor indexate în BDI, numărul acestora a fost de 51, în continuare în creștere 

față de anii anteriori. Cercetarea științifică a acoperit și publicarea de articole în alte reviste de 

specialitate din țară (2), din străinătate (1). 

Un număr important de lucrări științifice (78) au fost invitate / publicate / susținute în 

volumele unor manifestări științifice internaționale organizate de instituții/asociații naționale.  

Dintre acestea, 11 sunt indexate ISI Proceedings. 

Trebuie menționat faptul că activitatea de cercetare științifică din departament s-a remarcat 

și prin obținerea a (6) premii dintre care: 3 premii acordate de MEN și alte instituții publice centrale  

din România, a 2 medalii de aur pentru contribuțiile științifice acordate de instituții publice 

regionale sau locale din România și a unui premiu CNCS. 

Rezultatele cercetării departamentului sunt prezentate în figura următoare, unde: A- 

contracte de cercetare, B- Articole indexate Web of Science; C- articole indexate în BDI; D- alte 

tipuri de articole publicate la reviste din țară și străinătate; E- Articole prezentate la manifestările 

științifice internaționale/naționale; F-lucrări științifice indexate ISI Proceedings;  G- cărți publicate 

la edituri recunoscute CNCS (inclusiv publicații didactice),  H – Premii obținute la nivel național 

/ internațional. 
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Pentru a oferi o imagine de ansamlu, în tabelul de mai jos a fost evidențiată activitatea de  

cercetare realizată de membrii departamentului în ultimii trei ani.  

 

 

 

Pentru anul 2022 ne propunem să publicăm mai multe lucrări științifice de calitate, în 

special în cadrul unor proiecte de cercetare. 

 

              Decan                                                                        Director de Departament 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin                          Conf. univ. dr. Andreea Elena Matic 

 


