
RAPORT ACTIVITATE  

(an universitar 2019 - 2020) 

 

1. Datele de identificare ale centrului 

1.1. Denumirea1: Centrul de Cercetări Juridice și Administrative  

1.2. Anul de înființare: 2008 

1.3. Adresa: Facultatea de Științe Juridice, Sociale şi Politice, strada Domnească nr 111. 

1.4. Telefon, fax, pagina web, e-mail:  

Tel.: +40.336.130.165 (secretariat facultate) și 8395 (interior departament Cercetare) 

Email: CCJA@ugal.ro  

 

2. Scurta prezentare 
2.1. Istoric:   

Centrul de Cercetări Juridice și Administrative - CCJA este dedicat promovării cercetării 
științifice în domeniul drept și științelor administrative și susținerii de acțiuni de cooperare 
științifică, cu universități și instituții de cercetare din țară și din străinătate. Centrul 
desfășoară activități de cercetare avansată în domeniul său de competență centrându-
se cu precădere asupra: Fenomenul administrativ în spațiul românesc și european; E-
guvernare; Relații publice, tendințe și evoluții conceptuale în limbajul juridic din sectorul 
public; Politici publice; Metodologia cercetării; Management public; Relații internaționale; 
Drept internațional public; Drept internațional privat; Ramurile de drept naționale; Drept 
european. 

 

2.2. Domeniul fundamental/ramura de știința2:  

În cadrul CCJA se regăsesc următoarele domenii fundamentale, respectiv ramuri de 
știință:  

 Domeniul Științe sociale; 

 Ramura de știință: științe juridice; științe administrative.  

2.2 Direcții de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorități de cercetare  

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare-inovare; 

                                                 
1 Inclusiv acronim. 
2 In acord cu Hotărârea nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru 
anul universitar 2016-2017 



b. domenii secundare de cercetare-dezvoltare-inovare; 

c. servicii / microproducție. 

 

3. Structura de conducere a centrului 

3.1 Directorul centrului: Prof.univ.dr. Nadia Cerasela Aniței 

3.2 Consiliul de conducere/științific: prof.univ.dr. Florin Tudor, prof.univ.dr. Mihai Floroiu, 
prof.univ.dr. Gheorghe Ivan 

 

4. Structura resursei umane  

Numărul total de membri, din care:  

a. Număr membri titulari: 25 

1. Prof. univ. dr. Florin Tudor  

2. Prof. univ. dr. Liviu Bogdan Ciucă   

3. Prof. univ. dr. Nadia Cerasela Aniței 

4. Prof. univ. dr. Victor Romeo Ionescu   

5. Prof. univ. dr. Violeta Pușcașu 

6. Prof.univ.dr. Gheorghe Ivan  

7. Prof.univ.dr. Vasilica Negruț 

8. Conf. univ. dr. Andreea Elena Matic 

9. Conf. univ. dr. Nora Andreea Daghie 

10. Conf. univ. dr. Oana Elena Gălățeanu 

11. Conf. univ. dr. Simona Petrina Gavrilă 

12. Conf.univ.dr. Mădălina Elena Mihăilescu 

13. Lect. univ. dr. Alexandru Beloanca 

14. Lect. univ. dr. Camelia Mădălina Beldiman 

15. Lect. univ. dr. Elisabeta Slabu 

16. Lect. univ. dr. Gabriela Cristina Pătrașcu 

17. Lect. univ. dr. Mirela Paula Costache 

18. Lect. univ. dr. Monica Buzea  

19. Lect. univ. dr. Oana Chicoș 

20. Lect. univ. dr. Silviu Jîrlăianu 

21. Lect. univ. dr. Valentina Cornea 

22. Lect. univ.dr. Liliana Niculescu 

23. Lect.univ.dr. Cosmin-Răzvan Mihăilă 



24. Lect.univ.dr. Getty Gabriela Popescu 

25. Lect.univ.dr. Ștefania-Cristina Mirică 

 

b. Număr membri asociați: 9 

c. Prof.univ.dr. Anca-Lelia Lorincz  

d. Conf.univ.dr. Roșu Angelica 

e. Lect.univ.dr. Neculai Lungeanu 

f. Lect.univ.dr. Liliana Buhociu 

g. Asist.univ.drd. Gabriela Dimofte 

h. Asist.univ.drd. Alexandra Novac-Leca 

i. Asist.univ.drd. Costela Dumitrache 

j. Lect. univ. dr. Mirela Paula Costache 

k. Lect. univ. dr. Valentina Cornea 

c. Conducători de doctorat3: 0 

d. Număr de tineri cercetători (postoctoranzi, doctoranzi, masteranzi etc): 0 

e. Număr ingineri/tehnicieni:0 

 

5. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare 

5.1. Laboratoare4 

Universitatea Vârstei a Treia 

Direcții de cercetare: fenomenul îmbătrânirii demografice, instituții administrative, politici 
sociale 

5.2. Echipamente, instalații și software de interes național pentru cercetare 
fundamentală, dezvoltare tehnologică și inovare5 
- 2 laboratoare de informatică dotate cu calculatoare conectate în rețeaua locală 
cu acces la internet și sisteme de proiecție video cu tabla interactiva; 
- 1 centru de cercetare dotat cu  calculatoare, sistem de proiecție cu tabla 
interactiva; 
- biblioteca FSJSP; 
- Dotările sunt specifice profilului Drept şi constau în echipamente IT, licențe 
software, 3 videoproiectoare fixe, 2 videoproiectoare mobile, calculatoare, laptop-uri, 
imprimante, sisteme de proiecție video cu tabla interactiva, copiatoare.  

                                                 
3 Nume, prenume, domeniul de doctorat. 
4 Se vor nominaliza laboratoarele, responsabilul si principale direcțiile de cercetare, 
5 Se se vor enumera numai acele laboratoare si acele echipamente care au fost folosite in activitatea de  

cercetare din ultimii 2 ani); Se vor nominaliza 1-2 repere reprezentative la nivel de universitate, regional și 
național. 



6. Contracte de cercetare derulate6 

6.1. Contracte câștigate în competiții: 

- internaționale: 0 

- naționale: 0 

6.2. Contracte cu agenți economici 

- din străinătate: 0 

- din țară: 0 

 

7. Finanțarea Centrului  de cercetare din fonduri proprii UDJG7 

Centrul de cercetare CCJA nu a beneficiat de finanțări special alocate din fonduri proprii 
UDJG și nici din contracte / granturi derulate în cadrul UDJG. 

 

8. Rezultatele activității de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)  

8.1.Rezultate ale activității CDI (cercetare fundamentala și aplicativă)8 

Nr. 

8.1.1 Lucrări publicate în reviste cotate ISI. 7 

8.1.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI. 0.90 

8.1.3 Citări în reviste de specialitate cotate ISI. 0 

8.1.4 
Lucrări științifice/tehnice in reviste indexate în baze de date 
internaționale 

65 

8.1.5 Comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale 69 

8.1.6 Comunicări științifice prezentate la conferințe naționale 23 

8.1.7 Brevete de invenție (solicitate / acordate) 0 

8.1.8 Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate. 0 

8.2. Teze de doctorat finalizate și în derulare9: nu este cazul 

8.3. Oportunități de valorificare a rezultatelor CDI 

                                                 
6 Se vor atasa liste pe categorii care să cuprindă următoarele detalii: nr. contract, titlu, domeniul (care se 

inscrie in lista domeniilor de cercetare declarate ale centrului) de cercetare, director, parteneri (daca este 
cazul), valoare totala si valoarea regie și valoarea din regie care a fost solicitata pentru intretinerea 
centrului.  

7 Se va specifica valoarea finanțarilor și destinația acestora, 
8 Se vor anexa lista acestor contribuții, 
9 Se va anexa lista tezelor de doctorat în derulare, cu specificarea titlului, domeniul de doctorat, nume 

doctorand, nume conducator de doctorat. 



8.4. Rezultate ale activității CDI valorificate și efectele obținute: 
Proiect Jurisrose, Reducerea Riscului de abandon universitar al studenților din primul an 
universitar de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea 
de Jos din Galați, Acord Grant nr 190/SGU/NC/II din 12.09.2019, finalizare decembrie 
2022. 
 

9. Măsuri privind creșterea capacității activității CDI. 
 

10. Măsuri pentru creșterea prestigiului și a vizibilității Centrului de cercetare10 

10.1. Dezvoltarea de parteneriate:  

 dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu personalități/ 
instituții / asociații profesionale) în vederea participării la programele naționale și 
europene specifice; 
- Consiliul Superior al Magistraturii; 
- Consiliul Județean Galați; 
- Prefectura Galați;  
- Garda Naționala de Mediu; 
- Curtea de Apel Galați; 
- Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați; 

- Direcția generala anticorupție. 
 înscrierea Centrului de cercetare în baze de date internaționale care promovează 
parteneriatele; 
 înscrierea Centrului de cercetare în rețele de cercetare/asociații profesionale de 
prestigiu pe plan național/internațional; 
 personalități științifice ce au vizitat Centrul de cercetare; 
 asigurarea de stagii de cercetare pentru specialiști din țară și străinătate; 
 cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice invitate; 
 membrii în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI ( sau incluse în 
baze internaționale de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale; 
  

10.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale;  

 târguri și expoziții internaționale; 

  târguri și expoziții naționale. 

10.3. Premii obținute prin proces de selecție/distincții, etc. 

10.4 Prezentarea activității de mediatizare:  

 extrase din presa (interviuri); 
 participare la dezbateri radiodifuzate / televizate. 
 

                                                 
10 Descrieți detaliat fiecare acțiune realizată. 



11. Concluzii  
În anul universitar 2019-2020, activitatea membrilor Centrului de Cercetare CCJA s-a 
caracterizat printr-o implicare susținută în activitatea de cercetare, mai ales în direcția 
diseminării rezultatelor cercetării prin publicații în reviste cotate ISI Web of Knowledge 
sau indexate BDI și prin comunicări la conferințe internaționale științifice. Rămâne însă 
de îmbunătățit activitatea de cercetare prin dezvoltarea și implementarea unor proiecte 
de cercetare cu rezultate concrete în domeniul aferent CCJA. 

 
 
Data: 
01.10.2020                                                                             

 

            


