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DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE 

SINOPSIS AL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

2020 

 

Prezentul document are ca principal obiectiv realizarea unei imagini asupra activității 
de cercetare desfășurată în anul 2020, în cadrul Departamentului de Științe Juridice al 
Facultății de Drept și Științe Administrative al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

„Componentă principală a activității de dezvoltarea 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 achiziționate de UDJ. 

Rezultatele prezentate au fost raportate conform fișelor de autoevaluare și verificate de 
către directorul de departament. Acestea s-au orientat în funcție de standardele CNATDCU 
pentru domeniul Științe Juridice. 

Cercetarea instituțională este susținută de 3 contracte. Primul dintre ele este un- 
Contract de cercetare câștigat prin competiție internațională, cu finanțarea în contabilitatea 
altor instituții, în timp ce celelalte două sunt Contracte de cercetare cu societăți, instituții și 
organizații din România. 
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Cercetarea științifică la nivel individual este focusată pe articole științifice publicate 
în reviste indexate BDI (22). Comparativ cu anul anterior se remarcă un trend descendent. 
Cu toate acestea pe parcursul anului propus spre analiză este remarcat trendul ascendent în 
publicarea cărților apărute la edituri de prestigiu, recunoscute CNCS (3) și cel al cărților 
publicate la edituri de prestigiu, internaționale (1). 

Cercetarea științifică a acoperit și publicarea de articole în alte reviste de specialitate 
din țară (6), precum și a unui articol publicat într-o revistă recunoscută CNCS. 

Un număr important de lucrări științifice (43) au fost invitate / publicate / susținute 
în volumele unor manifestări științifice internaționale organizate de instituții/asociații 
naționale. De asemenea subliniem și publicarea unui număr de lucrări științifice publicate în 
volumul unei m.s. indexat în ISI Proceedings (2).  

 

TIP ACTIVITATE CERCETARE 
 

2020 2019 

1.3 Carte publicată în străinătate 1 0 

1.5. Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) 3 2 

3.2. Articol în revistă indexată BDI [1] (cu referenți şi colective 
editoriale internaționale) 

22 39 

3.3. Articol în revistă recunoscută CNCS (pentru științele umaniste) 1 0 
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3.5. Articol în alte reviste de specialitate din țară 6 0 

4.2 Lucrare științifică invitată la m.s. internațională organizată de 
instituții/asociații naționale (cu documente de participare 
justificative) 

3 0 

4.4. Lucrare științifică prezentată oral sau prezentată poster la m.s. 
organizată de instituții/asociații mondiale și continentale (cu 
documente de participare justificative) 

2 0 

4.5. Lucrare științifică prezentata oral sau poster la m.s. 
internaţională organizată de instituții/asociații naţionale (cu 
documente de participare justificative) 

24 0 

4.8. Lucrare științifică publicată în volumul unei m.s. internaționale 
organizată de instituții/asociații naționale 

12 0 

4.10. Lucrare ştiinţifică publicată în volumul unei m.s. indexat în ISI 
Proceedings 

2 0 

TOTAL LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE / SUSȚINUTE 43 42 

7.12.2.1. Contract de cercetare cu firme, instituții, organizații din 
România (partener sau contractant unic) - punctaj de câştigare 

2 1 

7.12.2.2. Contract de cercetare international cu firme, institutii, 
organizatii (partener sau contractant unic) – punctaj pentru dotări 

1 0 

7.15.2 Contract de cercetare caștigat prin competitie 
internațională, cu finanțarea în contabilitatea altor instituții (cu 
documente doveditoare), inclusiv COST etc. – membru în echipa 

1 1 

 


