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1. SISTEMUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

Facultatea de Drept și Științe Administrative1 (FDSA) este unitate funcțională  de bază a Universității 

„Dunărea de Jos”, fără personalitate juridică și fără patrimoniu propriu, misiunea căreia este centrată pe 

două direcții majore:  

- didactica, a cărei menire este să furnizeze servicii educaționale (universitare, postuniversitare, 

masterat, doctorat) pentru formarea inițială și perfecționarea de specialiști în domeniile Drept și 

Administrație publică; 

- de cercetare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile 

menționate. 

În conformitate cu Carta Universității Dunărea de Jos din Galați (UDJG), misiunea asumată a 

Facultăţii este de a realiza şi transfera cunoaştere către societate prin formare iniţială şi formare 

continuă la nivel universitar şi postuniversitar, cu scopul dezvoltării personale a studenţilor, a inserţiei 

profesionale cât mai bune a viitorilor jurişti şi funcţionari publici pe piața muncii şi a satisfacerii nevoii 

de competenţă a mediului social, prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, creaţie individuală şi 

colectivă, în domeniul ştiinţelor administrative şi juridice, precum și prin valorificarea şi diseminarea 

rezultatelor acestora. Pregătirea specialiştilor în diferite domenii ale ştiinţei şi culturii are în vedere ca 

aceștia să fie capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a se 

integra în procesele tehnologice, economice şi social-culturale ale societăţii româneşti şi ale lumii 

contemporane. 

Facultatea organizează și oferă studenților două programe de licență și șase programe de master.  

 

 

                                                      
1 Pana la 30 septembrie 2021, prin HG nr.916 din 11.08.2005, facultatea s-a numit Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si 
Politice. Din aprilie 2021 facultatea functioneaza sub denumirea: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, conform HG 
nr. 403, publicata in Monitorul Oficial 348 din 12 aprilie 2021.  
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PROGRAMELE FACULTĂȚII 

Licență Master 

Administrație publică Administrație publică și integrare europeană 

 Guvernanță și cooperare transfrontalieră în 
administrația publică 

Drept  Dreptul european al afacerilor  

 Carieră judiciară 

 Științe penale și criminalistică 

 Combaterea criminalității informatice 

Programele de studii de licență și master, oferite de facultate, formează profesionişti competenţi 

în domeniile juridic şi administrativ şi generează, prin cercetare, cunoştinţe şi practici inovatoare care 

să răspundă nevoilor concrete ale mediilor de afaceri şi colectivităţilor locale.  

Sistemul de management al calităţii din FDSA este conceput în conformitate cu reglementările 

naţionale, cerinţele din standardele europene de referinţă, cerinţele managementului strategic, politicii 

şi obiectivelor calităţii ale UDJG precum și specificului facultății. Pentru atingerea obiectivelor 

propuse, în Facultatea de Drept și Științe Administrative se desfăşoară  activităţi precum:  

- actualizarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale;  

- identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale FDSA pentru determinarea 

acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor;  

- asigurarea mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunătăţirea continuă a acestora; 

verificarea implementării planului de instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în grup pentru 

identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ 

pentru creşterea gradului de implicare a personalului universităţii;  

- verificarea rezultatelor evaluării periodice și a a contribuţiei individuale a fiecărui cadru didactic 

din FDSA pentru întărirea responsabilităţii întregului personal, începând cu managementul 

structurilor academice şi administrative. 
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         Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare pe site-ul facultăţii 

https://fdsa.ugal.ro.  

 În cadrul Facultăţii de Drept și Științe Administrative procedurile legate de asigurarea şi 

evaluarea calităţii sunt coordonate de Comisia de calitate a facultăţii, care colaborează cu comisiile de 

calitate ale programelor de studii. 

 Pe baza informațiilor cuprinse în prezentul raport sunt elaborate planuri operaţionale anuale care 

au în vederea îmbunătăţirea procesului educaţional, creşterea vizibilităţii cercetării, creşterea inserţiei 

profesionale a studenţilor şi a transferului tehnologic către societate. În urma procesului de auditare 

intern anual, este elaborat un plan de măsuri corective care are în vedere eliminarea neconcordanţelor 

constate.  

Politica referitoare la calitate din cadrul Facultăţii de Drept și Științe Administrative 

În acord cu misiunea declarată, Facultatea de Drept și Științe Administrative a adoptat o politică 

a calităţii orientată pe respectarea regulilor formale (legislaţie naţională, reguli interne etc) şi a valorilor 

împărtăşite de întreaga comunitate academică.  

Politica privind calitatea reprezintă un angajament al facultăţii  în scopul asigurării excelenţei 

în învăţământ şi cercetare şi este concepută astfel încât să asigure:  

A. Servicii educaţionale de calitate de formare iniţială oferite prin programele facultăţii;  

B. Recunoaşterea la nivel european a diplomelor şi titlurilor obţinute la absolvirea facultăţii;  

C. Respectarea standardelor învăţământului superior;  

D. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale pentru studenţi şi pentru alţi beneficiari de programe de 

formare iniţială şi continuă.  

Demersul de monitorizare a calității urmărește derularea programelor de studii şi se întemeiază pe 

date concrete, pe rezultate şi pe informaţii factuale. Comisia de calitate a facultății, în funcţie de 

evoluţia concretă a fiecărui program de studii, de natura problemelor şi evenimentelor ce apar pe 

parcurs, în anul de referință 2021 a realizat următoarele activități:  

a) analiza structurii planurilor de învăţământ;  

b) analiza conţinutului fișelor disciplinelor;  
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c) analiza rezultatelor învăţării, exprimate prin performanţele (notele, calificativele) obţinute de 

studenţi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene, la examenele de finalizare a studiilor, 

precum şi prin indicatorii de succes/ insucces;   

d) analiza prestaţiei cadrelor didactice (predare-învăţare-evaluare, consiliere).   

 

2. PROCESUL DIDACTIC 

2.1. Acreditări / Evaluări periodice 

In perioada de referință – anul universitar 2020-2021  programele de studii ale facultății au fost 

supuse procedurilor de reacreditare și autorizare provizorie.  Prin hotărâre a Consiliului facultății s-a 

decis constituirea de comisii responsabile pentru elaborarea rapoartelor. Astfel, componența Comisiei 

responsabilă pentru (re)acreditarea programelor de studii de licență şi master pentru domeniul Ştiințe 

Juridice s-a constituit din directorul Departamentului de Ştiințe Juridice (Preşedinte);  responsabilii de 

programe de licență şi de master pentru domeniul Ştiințe Juridice; membrii din Consiliul 

departamentului Ştiințe Juridice; trei membrii ai Departamentului Ştiințe Juridice, la propunerea 

directorului Departamentului Ştiințe Juridice, în acord cu fişele individuale de post.  

Componența Comisiei responsabilă pentru (re)acreditarea programelor de studii de licență şi 

master pentru domeniul Ştiințe Administrative s-a constituit din directorul Departamentului 

Departamentului de Ştiințe Administrative şi Studii Regionale (Preşedinte);  responsabilii de programe 

de licență şi de master pentru domeniul Ştiințe Administrative; membrii din Consiliul departamentului 

Ştiințe Administrative şi Studii Regionale; trei membrii ai Departamentului Ştiințe Administrative la 

propunerea directorului Departamentului Ştiințe Administrative şi Studii Regionale, în acord cu fişele 

individuale de post.  

Activitatea Comisiilor a fost controlată și coordonată de prodecanii facultății. 
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Pentru toate programele supuse reacreditării / autorizării provizorii avizele ARACIS sunt 

favorabile.  

Denumire program Hotărârea Consiliului ARACIS Formă de 
învățământ 

Nr. 
credite 

Avizul ARACIS 

Administrație publică  Hotărârea Consiliului ARACIS din 
27.06.2019 

IF 180 Încredere Capacitatea de 
școlarizare în primul an de studii: 
75 studenți 

Administrație publică și 
integrare europeană (s) 

Hotărârea Consiliului ARACIS din 
data de 16.04.2020 

IF 120 Menținerea acreditării/ Capacitatea 
de școlarizare domeniu: 100 
stud/an 

Drept (licență) Hotărârea Consiliului ARACIS din 
data de 27.02.2020 

IF 240 Încredere – Menținerea acreditării 
Învățământ cu frecvență – 150 
studenți/an  

Drept FR (licență) Hotărârea Consiliului ARACIS din 
data de 28.01.2021 

FR 240 Menținerea acreditării Învățământ 
cu frecvență redusă – 90 
studenți/an  

Științe penale și 
criminalistică (s) 

Hotărârea Consiliului ARACIS din 
data de 25.02.2021 

IF 
(Chișinău) 

120 

Menținerea acreditării/ Capacitatea 
de școlarizare domeniu: 200 
stud/an 

Relații internaționale și 
cooperare transfrontalieră 
(interdiscipinar cu domeniul 
Științe administrative) 

IF 
(Cahul) 

 

120 

Combaterea criminalității 
informatice 

IF (Galați) 
 

120 

Dreptul european al afacerilor IF (Galați) 120 

Carieră judiciară IF (Galați) 120  

Științe penale și 
criminalistică 

IF (Galați) 120 

Drept (Buzău)_IFR (licență) Hotărârea Consiliului ARACIS din 
data de 30.06.2021 

IFR 240 Autorizare de funcționare 
provizorie Învățământ cu frecvență 
redusă – 60 studenți/an  

 

2.2.Analiza planurilor de învățământ 

 Decanatul facultății, Consiliul Facultății, precum și responsabilii programelor de studiu 

formulează propuneri cu privire la modificările planurilor de învățământ. Aceste modificări au în 

vedere, prioritar, respectarea reglementărilor legislative în vigoare, precum şi corelarea procesului 

educațional cu evoluția pieței muncii.  

În anul de referință 2020-2021 structurile funcționale ale facultății - Departamentul de Științe 

Juridice și Departamentul de Științe Administrative și Studii Regionale au implementat 5 din cele 6 

programe de studii coordonate de facultate. De asemeni, cele două departamente au susținut derularea 

programelor de master în cooperare cu Facultatea Transfrontalieră. Programele de master în domeniul 
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Științe administrative sunt oferite alternativ. Pentru anul universitar 2020-2021, prin decizia consiliului 

facultății s-a decis a include în oferta educațională programul „Administrație publică și integrare 

europeană”.  

Tabel 1.Programe de studii din cadrul FDSA derulate în cursul anului universitar 2020 -2021  

  

  Pentru fiecare program de studiu de licență și master au fost elaborate planuri de învățământ în 

concordanţă cu misiunea şi obiectivele specializărilor. Elementul formativ de bază al planurilor de 

învăţământ este disciplina care cuprinde activităţi cu conţinut diferit - unitatea de curs şi activităţi de 

seminar. Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor definitorii pentru domeniul de studiu este 

completată de asigurarea formării practice adecvate a studenţilor.  Corespondenţa dintre finalităţile 

procesului de învăţământ şi obiectivele planurilor de studii au fost probate prin: 

 logica de organizare şi ierarhizare a disciplinelor universitare integrate în planul de învăţământ; 

 ponderea și conținutul disciplinelor fundamentale şi de specialitate;   

 ponderea și conținutul disciplinelor obligatorii, opţionale, facultative. 

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021 corespunde cu Standardele 

Specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii din domeniile de 

licență și master aferente, modificate prin Hotărârea nr. 915/2017 a ARACIS și conduce la obținerea 

unor calificări similare cu cele incluse în  Registrul  Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

/ Cadrului European al Calificărilor și asigură realizarea obiectivelor programului de studiu. 

Departament 
coordonator 

Denumire program Nivel de 
calificare 

Forma de 
învățământ 

Științe Juridice 

Drept Licență  IF 

Dreptul European al Afacerilor Master  IF  

Combaterea criminalității Informatice Master  IF  

Științe 
Administrative și 
Studii Regionale 

Administrație publică Licență  IF  

Guvernanță și cooperare transfrontalieră 
în administrația publică 

Master IF 

Administrație Publică și Integrare 
Europeană 

Master  IF  
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 Pentru cursurile opționale studenții își exprimă opțiunea la  finele anului I de studii.  

Pentru fiecare tip de activitate didactică există elaborate Fișe ale disciplinelor. Potrivit Regulamentului 

privind inițierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi2 este prevăzut în cadrul art. 3 lit. (d) „responsabilitatea 

conținutului științific al Fișei disciplinei revine titularului de curs”. Aspectele tehnice – corespunderea 

numărului de ore, credite transferabile etc.- sunt verificate de Consiliul departamentului.  

Fișele disciplinelor sunt elaborate respectând un model standard, în care sunt precizate:  

a) competențele și obiectivele disciplinei,  

b) formele activităţilor didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice);  

c) repartizarea numărului de ore de curs, seminarii şi activităţi aplicative etc.  

d) sistemul de evaluare/promovare al studenţilor, (examene, colocvii, verificări); 

e) bibliografia minimală. 

Toate planurile de învățământ ale programelor de studii de licență și de master desfășurate sub 

egida celor două departamente ale Facultății au fost aprobate prin Hotărâre de Senat și sunt disponibile 

pe site-ul facultății. 

2.3. Admitere studenți 

La Facultatea de Drept și Științe Administrative, admiterea studenţilor la programele din domeniul 

Drept şi Administraţie Publică s-a făcut pe baza Metodologiei admiterii și potrivit cu calendarul 

admiterii, documente adoptate la nivel Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, și particularizate 

pentru domeniile respective. Admiterea s-a realizat în două etape, respectiv 08 - 11, 13 - 17 iulie 2020 

(08 - 17 iulie 2020 – înscrieri on line) și 3 - 11 septembrie 2020 pentru programele de licență, perioada 

5 - 15 Septembrie 2020 fiind dedicată înscrierilor la programele de master.  

                                                      
2 Aprobat în Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din data de 28 ianuarie 2007. 
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Admiterea studenţilor s-a realizat pe bază de dosar, media de admitere s-a calculat astfel: 50% 

media obţinută la examenul de Bacalaureat şi 50% media multianuală. Pentru programele de masterat 

admiterea s-a realizat în ordinea mediei descrescătoare rezultată din media finală calculată din nota 

obţinută la interviu - 60 % și  40 %  media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă. 

DOMENIUL DE 
STUDII 
UNIVERSITARE 

PROGRAMUL DE STUDII DURATA 
STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

Drept  Drept / Licență 4 ani 
Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
 50 %  media multianuală din liceu. 

Științe 
administrative 

Administrație publică / Licență  3 ani 

 
Ştiinţe 
administrative 

Guvernanţă şi cooperare 
transfrontalieră în administraţia 
publică  / Master 

2 ani 
Media finală de admitere se calculează 
din: 
- 60 %  nota obţinută la interviu; 
- 40 %  media aritmetică a examenului de 
diplomă / licenţă. 

 

Drept Științe penale și criminalistică 
/ Master 

1 an 

Combaterea criminalității 
informatice / Master 

2 ani 
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In anul universitar 2020-2021, la programele de licenţă şi master, taxa şi buget au fost înmatriculaţi 

1017 studenți. 

Tabel 2. Rezultate admitere la programele de licență, a.u. 2020-2021 

Administrație publică Drept 

Buget Taxă Buget Taxa IFR 

Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat 

52 39 23 33 73 71 52 55 60 59 

 

Tabel 3. Rezultate admitere la programele master, a.u. 2020-2021 

Administratie publică şi Integrare 
Europeana 

Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră 
 în administraţia publică 

Buget Taxă Buget Taxă 

Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat 

39 47 11 27 0 0 0 0 

 

Ştiinţe penale şi criminalistică Dreptul European al afacerilor 

Buget Taxă Buget Taxa 

Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat 

21 21 4 4 21 21 4 4 
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Tabel 4.Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul univ. 2020-2021 

Anul de 
studii 

Specializarea Drept 

IF  I.F.R. Total / 
an de 
studii 

Locuri 
bugetate 

Locuri 
cu taxă 

Locuri cu taxă 

I 71 55 59 185 

II 104 7 59 170 

III 95 8 0 103 

IV 91 3 57 151 

TOTAL 361 73 175 609 

Tabel 5. Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021 

Anul de 
studii 

Specializarea Administraţie publică 

IF  
Total /  

an de studii Locuri 
bugetate 

Locuri cu 
taxă 

I 39 33 72 

II 61 7 68 

III 51 4 55 

TOTAL 151 44 195 
 

Tabel 6.Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul univ.  2020-2021 

Anul de 
studii 

Specializarea Administraţie publică şi Integrare 
Europeană 

IF  
Total /  

an de studii Locuri 
bugetate 

Locuri cu 
taxă 

I 47 27 74 

TOTAL 47 27 74 
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Tabel 7.Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul univ. 2020-2021 

Anul de 
studii 

Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră 
 în administraţia publică 

IF  
Total /  

an de studii Locuri 
bugetate 

Locuri cu 
taxă 

II 43 1 44 

TOTAL 43 1 44 

 
Tabel 8.Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul univ. 2020-2021 

Anul 
de studii 

Program de master  
Combaterea criminalităţii informatice 

IF  
Total /  

an de studii 
Locuri 

bugetate 
Locuri cu 
taxă 

I 21 4 25 

II 25 0 25 

TOTAL 46 4 50 

Tabel 9.Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul univ. 2020-2021 

Anul 
de studii 

Program de master  
 Dreptul european al afacerilor 

IF  
Total /  

an de studiu 
Locuri 

bugetate 
Locuri cu 
taxă 

II 20 - 20 

TOTAL 20 - 20 

 

Tabel 10.Numărul de studenţi şcolarizaţi în anul univ. 2020-2021 

Anul 
de studii 

Program de master  
 Stiinte penale si criminalistica 

IF  
Total /  

An de studiu Locuri 
bugetate 

Locuri cu 
taxă 

I 21 4 25 

TOTAL 21 4 25 
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2.4. Rezultatele învățării / promovabilitate, finalizare studii 

Procesul și formele de evaluare a rezultatelor învățării se realizează în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii și Regulamentul de evaluare a studenţilor, 

modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Facultății nr. 20/26.09.2016, afișate pe site-ul 

facultății.  

Examinarea studenților s-a realizat pe parcursul semestrelor şi în sesiunile de examene stabilite 

conform structurii anului universitar la finele fiecărui semestru şi/sau la terminarea modulelor alocate 

disciplinelor de studiu. 

Informațiile privind criteriile şi procedurile de evaluare, condiţiile de participare la examen, 

modul de examinare şi ponderea în nota finală a fiecărei forme de evaluare sunt prevăzute expres în 

Fișa disciplinei, au fost comunicate studenților de către titularii disciplinelor la primul curs și sunt 

afișate pe site-ul facultății.   

Analizând secțiunea Modalități de evaluare din conținutul Fișelor disciplinelor, se pot constata  

următoarele aspecte (valabil pentru ambele specializări): 

A. examenul scris predomină ca formă de evaluare finală;  

B. ponderea notei obținută la examen constituie între 50% și 70% din nota finală; 

C. pentru unele discipline se aplică atât evaluarea scrisă, cât și orală;  

D. sunt specificate atât condițiile de participare la evaluarea finală, cât și precizări privind luarea în 

considerare a  ponderilor pentru alte tipuri de evaluări. (ex. accesul la examen este condiţionat 

de îndeplinirea cerinţei minime de la seminar; pentru a lua în calcul punctajul obţinut la 

seminar, studentul trebuie să obţină minim nota 5 (cinci) la examenul scris.) 

E. activităților de cercetare a studenților, materializate prin participare la evenimente științifice li 

se alocă o pondere între 20% și 70% din nota finală.  
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Rezultate învățării sunt înscrise în centralizatoarele de registre matricole şi sunt prezentate în 

tabelele următoare: 

ABSOLVENŢI ŞI PROMOVABILITATE 2020-2021 

DREPT IF 
AN I – TOTAL -125   
Exmatriculaţi -9   
Repetenţi -  5   
Transferati -- 7  
Promovaţi - 104   
AN II – TOTAL -116   
Exmatriculaţi - 1  
Repetenţi - 2    
Transferati - 1   
Art. 31 - 3    
Promovaţi -  105   
AN III – TOTAL -  105   
Exmatriculaţi - 3   
Repetenţi - 2    
Art. 31 -  0    
Promovaţi - 100   
AN IV – TOTAL - 94   
Exmatriculaţi - 1   
Repetenţi - 1   
Art.31 -  0  
An complementar - 0  
Absolvenţi - 92   

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – IF 
AN I – TOTAL - 72   
Exmatriculaţi - 4   
Repetenţi - 5   
Promovaţi -  63  
  
AN II – TOTAL -69   
Exmatriculaţi - 4   
Repetenti- 0   
Art. 29 - 0   
Promovaţi  - 65 
   
AN III – TOTAL  - 62  
Exmatriculaţi - 62   
Repetenţi  - 2   
An complementar - 0   
Absolvenţi  - 54   

ABSOLVENŢI ŞI PROMOVABILITATE 
DREPT IFR 

AN I – TOTAL  - 61  
Exmatriculaţi - 11  
Repetenţi  - 0   
Promovaţi  - 50   
AN II – TOTAL - 59   
Exmatriculaţi - 0   
Repetenţi  - 1   
Art. 31 - 1  
Promovaţi - 57   
AN III – TOTAL  - 0  
Exmatriculaţi - 0   
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Repetenţi  - 0   
Art. 31 - 0    
Promovaţi 0    
AN IV – TOTAL  59  
Exmatriculaţi - 7   
Repetenţi  - 0   
An complementar - 4  
Absolvenţi - 48   
 
 

ABSOLVENŢI ŞI PROMOVABILITATE 
MASTER APIE 

AN I – TOTAL - 74  
Exmatriculaţi - 6   
Repetenţi - 4    
Promovaţi  64   
  

MASTER GCTAP 
AN II – TOTAL 44   
Exmatriculaţi - 1   
Repetenţi - 0   
Promovaţi - 0 
an complementar – 5    
 

 
 

ABSOLVENŢI ŞI PROMOVABILITATE 

MASTER CCI 
AN II– TOTAL – 25 
Exmatriculaţi - 1  
Repetenţi -- 1   
Promovaţi - 23 
AN II– TOTAL - 25  
Exmatriculaţi - 0   
Repetenţi - 0   
Absolvenţi 25 

MASTER DEA 
AN II – TOTAL 20 
an complementar – 56 
Promovaţi - 17 

  

MASTER SPC 
AN I – TOTAL 25 

Exmatriculaţi - 4     
Promovaţi - 21 

 
 

 

 

2.5. Orientarea în carieră a studenţilor 

În cursul anului universitar 2020-2021 Comisia pentru orientare profesională a studenţilor a 

organizat pentru studenţii celor două specializări Administraţie Publică şi Drept, întâlniri periodice cu 

absolvenții facultății care astăzi lucrează în domeniul studiilor: magistraţi, funcționari publici etc. Prin 

organizarea acestor întâlniri s-a urmărit familiarizarea şi instruirea studenţilor, viitori absolvenţi, cu 

metodele cele mai eficiente de a se prezenta în faţa viitorilor potenţiali angajatori și de a participa la 

concursurile de admitere în profesie. 



 

RAPORT ANUAL DEEVALUARE INTERNĂ - COD RI 01 
Exemplar: - 

Pagina 17 din 
27 

 

Revizia 

Ediţia: 3 

Data:                                             
 

17 
 

De asemenea, au fost organizate stagii de practică la Tribunalul Galaţi (pentru studenţii de la 

drept), la Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Galați (studenții de la specializarea Administrație 

publică).  

 
2.6. Baza materială 

 
STANDARD INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Observații 

 
A.2.1 Patrimoniu, 

dotare, resurse 
financiare alocate 

 
I.P.A.2.1.1 Spaţii de învăţământ, cercetare şi 

pentru alte activităţi 
FDSA dispune de următoarele spaţii de învăţământ 

situate în str. Domnească,    nr. 111, respectiv str. Gării, 
nr 63: 

 
- 11 săli de curs din care AE 206 de 80 locuri şi 
suprafaţa de 112,46; AE 207 cu 36 locuri  şi suprafaţa 
de 46,60 mp;     AE 222 cu o suprafaţă de 55,80mp şi 
36 de locuri; A 203 cu suprafaţa de 64 mp şi 39 de 
locuri;   A 204  cu  suprafaţă de 108,6 mp şi 126 de 
locuri; A 210 cu suprafaţa de 136,2 mp si 158 de 
locuri;     SD 403 cu suprafaţa de 77,3 mp si 56 de 
locuri; SD 502 cu suprafaţa de 86 mp şi 72 de locuri;    
SD 504 cu suprafata de 86 mp şi 72 de locuri; AN 113 
cu suprafaţa de 225 mp şi 172 de locuri;     D 13 cu 
suprafaţa de 180 mp şi 104 locuri. 
 
-12 săli de seminar din care AE 206 de 80 locuri şi 
suprafaţa de 112,46; AE 207 cu 36 locuri  şi suprafaţa 
de 46,60 mp; 
AE 218 cu 40 de locuri şi o suprafaţă de 55,80 mp; AE 
222 cu o suprafaţă de 55,80mp şi 36 de locuri; A 203 
cu suprafaţa de 64 mp şi 39 de locuri;       A 204  cu  
suprafaţă de 108,6 mp şi 126 de locuri; A 210 cu 
suprafaţa de 136,2 mp si 158 de locuri;   A 215 cu 34 
de locuri şi o suprafaţă de 61,8 mp;  SD 403 cu 
suprafaţa de 77,8 mp si 56 de locuri; SD 502 cu 
suprafaţa de 86 mp şi 72 de locuri;    SD 504 cu 
suprafata de 86 mp şi 72 de locuri; D 13 cu suprafaţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
- care sunt 

folosite şi ca săli 
de seminar 
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de 180 mp şi 104 locuri. 
 
 
- 1 sală de procese simulate 
- 1 laborator de criminalistică şi  analiză 
comportamentală; 
- 3 laboratoare de informatică dotate cu   calculatoare 
conectate în reţeaua locală cu acces la internet şi 
sisteme de proiecţie video cu tabla interactiva 
- 1 centru de cercetare dotat cu  calculatoare; 
-biblioteca FSJSP. 
Toate sălile de curs şi seminar sunt dotate cu 
echipamente tehnice audio – vizuale 
în conformitate cu orarul activităţilor în program 
compact (de luni până vineri )  între orele 8 – 20. 
I.P.A.2.1.2 Dotare 
-Dotările sunt specifice profilului Administratie publica 
şi constau în echipamente IT, licenţe software, 2 
videoproiectoare fixe, 2 videoproiectoare mobile, 75 
calculatoare, 14 laptop-uri,    8 imprimante,  2 sisteme 
de proiecţie video cu tabla interactiva, 4 copiatoare, 1 
camera de documente portabilă,  1 sistem interactiv de 
prezentare si videoconferinţă, 1 staţie Observer de 
analiză comportamentală, 2 sisteme videoproiectie cu 
table interactive,  
2 truse criminalistice.  
- Softul LEGIS este o aplicaţie legislativă, care 
cuprinde modulele LegisPlus, Legis Sudio, Eurolegis -
Legislatie europeană şi iLegis on-line  ce cuprinde: 
acte oficiale,corespondenta coduri, corespondenta 
fiscala, calendar evenimente fiscale,  jurisprudenţa 
europeană şi românească,  doctrine, modele,  achizitii 
publice,  clasificari, dictionare, autorizatii, CEDO, 
comentarii, definitii si abrevieri, sinteze economice, 
eurolegis, modulul insolventei, reviste-comentarii, 
monitorizare firme, contracte de muncă . 
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3. RESURSA UMANĂ 
Activitățile didactice şi de cercetare, dar şi celelalte activităţi specifice, sunt asigurate de 

personal academic cu experiență didiactică și de cercetare, personal recrutat în conformitate cu cadrul 

normativ în vigoare.  

Implementarea programelor coordonate de Departamentul de Ştiinţe Juridice este asigurată de 

30 cadre didactice, din care 16 cadre titulare la departamnetul Drept şi 14 la Departamentul Științe 

Administrative și Studii Regionale.  

Posturile din cadrul Departamnerului Ştiinţe Juridice 

Posturi  Profesor 
universitar 

Conferențiar 
universitar 

Lector 
universitar 

Asistent 
universitar 

Număr posturi 
ocupate  

4 titulari 

1  asociat  

3 titulari 9 titulari  

 

1 

Posturi vacante   - 3 lector   

 

Posturile din cadrul Departamnerului Științe Administrative și Studii Regionale.  

Posturi  Profesor 
universitar 

Conferențiar 
universitar 

Lector 
universitar 

Asistent 
universitar 

Număr posturi 
ocupate  

5 titulari 

1  asociat  

4 titulari 6 titulari  

 

1 

Posturi vacante   - 5 lector   

 

Recrutarea personalului didactic se realizează conform Legii 1/2011, HG 457 din 4 mai 

2011, Cartei universităţii şi Hotărârii Senatului şi a Metodologiei de ocupare a posturilor didactice şi de 

cercetare. La acestea s-au adăugat criteriile de selecţie stabilite de Consiliul Facultăţii de Drept și 

Ştiinţe Administrative. 

În anul universitar 2020-2021 s-au organizat două concursuri pentru ocuparea posturilor 

didactice de profesor și lector. Ambele osturi a fost ocupate.    

Toate cadrele didactice care  desfășoară activități în cadrul departamentului posedă titlul de 

doctor în ştiinţe. 
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4. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activității cadrelor didactice din cadrul 

Facultăţii de Drept și Ştiinţe Administrative. Cercetarea științifică realizată de cadrele didactice din 

facultate este orientată către obţinerea de rezultate relevante pentru domeniile de specializare. De 

asemenea, este încurajată activitatea de cercetare și în ceea ce privește studenţii de la toate programele 

de studii ale facultății. 

În mod tradițional, activitatea de cercetare a cadrelor didactice este organizată pe mai multe 

planuri: 

- activitatea de cercetare individuală a cadrelor didactice care vizează teme unidisciplinare, 

multidisciplinare şi inter-disciplinare în domeniile de doctorat și  de predare şi în domenii 

conexe; 

- activităţi de cercetare cu studenții, în care cadrele didactice stimulează creativitatea studenţilor, 

canalizând preocupările lor spre studiul unor abordări noi sau al unor tendinţe în domenii ţintă, 

precum şi căutarea de soluţii la teme problematice actuale; 

- activităţi de cercetare ale studenţilor, prin care se aprofundează domenii de studiu, sub 

supervizarea cadrelor didactice titulare la discipline din domeniu, dezvoltând investigaţii, 

analize şi evaluări ale unor probleme deschise, propunând soluţii posibile cu modalităţi de 

aplicare, de validare a rezultatelor; 

- activităţi de cercetare ale cadrelor didiactice în cadrul Centrului de Cercetare din cadrul FDSA;  

- organizarea de manifestări ştiinţifice.  
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4.1. Rezultatele cercetării 

O parte importantă a rezultatelor cercetării cadrelor didactice din Facultate a fost valorificată prin 

publicare de articole ştiinţifice în jurnale/reviste/volume indexate ISI, BDI sau ISI Proceedings (în 

principal în EBSCO, SSRN, Heinonline) ori editate de edituri recunoscute sau de prestigiu pentru 

domeniul ştiinţelor juridice și administrative. 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 domeniile Științe Juridice, Științe administrative și Economie. 
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4.1 Finanțarea cercetării 

 
În perioada de raportare, finanţarea cercetării a avut ca sursă, pe de o parte fondurile provenite 

din finanţarea ministerială, iar pe de altă parte veniturile proprii ale universităţii, respectiv proiectele şi 

granturile câştigate prin competiţii naţionale/europene. Prin aceste trei axe de finanţare au fost susţinute 

publicaţii ştiinţifice şi participări/organizare de evenimente aşa cum rezultă din raportările privind 

cercetarea. 
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PUBLICAŢII PERIODICE 
 

Denumirea publicaţiei  
Title 

The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Legal 
Sciences. Fascicle XXVI 

Link revista 
View Journal 

http://www.legalsciences.ugal.ro/index.php/ls  

ISSN / ISBN 2601-9779 
DOI NU  
Frecvența apariției 
Frequency 

1 nr./an 

Indexare BDI - 
Coordonator publicaţie 
Editor in Chief 

Lect. dr. Mirela COSTACHE 

Contact  mirela.costache@ugal.ro 
 
Denumirea publicaţiei  
Title 

Public Administration and Regional Studies 

Link revista 
View Journal 

https://pars.ugal.ro/index.php/en/  

Link Număr Curent 
Current Issue 

2/2021 
https://pars.ugal.ro/index.php/en/last-issue-2  

ISSN / ISBN 2065 -1759 
DOI NU  
Frecvența apariției 
Frequency 

2 nr. /an 

Indexare BDI 
 

EBSCO 
RePEc 
CEEOL 

Coordonator publicaţie 
Editor in Chief 

Lect. dr. Cristina PĂTRAȘCU 

Contact  Cristina.patrascu@ugal.ro 
 
 
Denumirea publicaţiei  
Title 

International Conference "Exploration, Education and 
Progress in the Third Millennium" : Conference Proceedings 

Link revista 
View Journal 

https://fdsa.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-
stiintifice/conferinte  

Link Număr Curent 
Current Issue 

https://fdsa.ugal.ro/images/2022/Conferinte/Book_of_
Abstracts_EEP_Conference_2022_compressed.pdf  

Frecvența apariției 
Frequency 

2 vol. / 1 nr. / an 
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Denumirea publicaţiei  
Title 

Cross-Border Journal for International Studies  

Link revista 
View Journal 

https://www.cbjis.ugal.ro/index.php/cbjis 

Link Număr Curent 
Current Issue 

2/2021 
https://pars.ugal.ro/index.php/en/last-issue-2  

ISSN / ISBN ISSN (print): 2537-3676 
ISSN (online): 2601-1638 

DOI NU  
Frecvența apariției 
Frequency 

4 nr. /an 

Coordonator publicaţie 
Editor in Chief 

Prof. univ.dr. Florin TUDOR 

Contact  florin.tudor@ugal.ro 
 
Denumirea publicaţiei  
Title 

DONARIS: Sesiunea de comunicări științifice studențești 

Link revista 
View Journal 

https://fdsa.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/eveniment
e-stiintifice/sesiune-stiintifica-studenteasca  

Link Număr Curent 
Current Issue 

https://www.scss.ugal.ro/index.php/facultati/facultate
a-de-drept-si-stiinte-administrative  

https://fdsa.ugal.ro/images/2022/Comunicari_stiintific
e_studentesti/Program_Donaris_2022.pdf  

Frecvența apariției 
Frequency 

1 nr. / an 

Indexare BDI - 
Coordonator publicaţie 
Editor in Chief 

Lect. univ. dr. Valentina CORNEA 

Contact  valentina.cornea@ugal.ro 
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B. Cercetarea  studenţească 

FDSA organizează anual manifestări științifice dedicate în exclusivitate studenților. Parteneri ai 

Conferinței Donaris 2021 alături de Facultatea de Drept și Administrație Publică sunt: Universitatea de Stat 

„B.P. Hasdeu” din orașul Cahul, Republica Moldova și Facultatea de Drept de la Universitatea „Transilvania” 

din Brașov.  

În anul academic 2020-2021, având în vedere perioada dificilă ca urmare a pandemieie de Covid-

19 și a restricțiilor sanitare și de circulație impuse, agenda manifestărilor științifice a cuprins doar 

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești “DONARIS” 2021 , Ediția a XIV- a. 

În cadrul sesiunii de comunicări științifice s-au organizat trei secțiuni: Științe Juridice, Administrație 

Publică și Studii Regionale și o secțiune dedicată studenților de la programele de master, cu genericul 

Justiție și Guvernanță în Statul de Drept.  

 

Participarea la conferința Donaris 2021 (lucrări înscrise) 

Secțiunea Științe Juridice Secțiunea Administrație 
Publică și Studii Regionale 

Secțiunea Justiție și Guvernanță 
în Statul de Drept 

30 24 39 

 

Câștigătorii concursurilor au fost desemnați de un juriu format din reprezentanți ai mediului 

academic și de cercetare și recompensați cu premii și diplome de participare. 

 
Valoarea premiilor acordate în cadrul ediției 

DONARIS 2021 
RON 

Stiințe juridice 350 
Administrație Publică și Studii Regionale  350 
Justiție și Guvernanță în Statul de Drept 350 
Total  1050 

 

Lucrările elaborate și prezentate de către studenți demonstrează un salt calitativ, fapt ce indică 

asupra interesului studenţilor de a participa la astfel de evenimente ştiinţifice şi de a aduce în discuţie 

chestiuni de actualitate.  
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5. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ PRIN EVALUARE 

5.1. Autoevaluarea cadrelor didactice   

Autoevaluarea cadrelor didactice s-a realizat conform Procedurii UDJG.PD – 001/Ediţia 6 din 

12.03.2013 (http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=evaluare). Conform acestei proceduri fişa de 

autoevaluare este structurată pe două nivele de criterii: 

 Criterii de evaluare instituţională şi criterii de promovare,  

 Alte criterii (activităţi profesionale, administrative, culturale). 

 
5.2. Evaluarea colegială 

Evaluarea colegială s-a realizat în anul 2021 la nivel de departamente conform normelor legale.  

Departamentul de Științe Administrative și Studii Regionale: punctajele obținute de către 

cadrele didactice au variat între punctajul maxim (5) și 4, majoritatea evaluărilor situându-se între 

4,800 și 5. Din acest punctaj rezultă faptul că aprecierea și percepția colegilor cu privire la activitatea 

celorlalți este pozitivă. 

Departamentul de Științe Juridice: punctajele obținute de către cadrele didactice au variat 

între punctajul maxim (5) și 4, 800. Din acest punctaj rezultă faptul că aprecierea și percepția colegilor 

cu privire la activitatea celorlalți este pozitivă. 

 

5.3. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți  

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi în anul 2021 s-a realizat cu asigurarea 

anonimatului studenţilor care au completat chestionarele. 
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6. ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
 Acces la baze internaționale, folosirea 

tehnologiei informaţiei, a instrumentelor 
multimedia în predarea  şi învăţarea de 
specialitate; 

 Organizarea periodică de sesiuni şi manifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale; 

 Oținerea reacreditării pentru programele 
facultății.  

 Existenta, sub egida FDSA, a unui Centru de 
Documentare Europeană, în cadrul căruia 
studenții și cadrele didactice au acces la 
materiale și lucrări științifice de specialitate 

 Disciplinele de studiu din planurile de 
învăţământ asigură compatibilitatea cu 
planurile şi programele de studii similare din 
țară și din statele Uniunii Europene şi din alte 
state ale lumii. 

 Organizarea de stagii de practică interesante, 
relevante și utile pentru studenți; 

 Tendinţă de creştere, în continuare, a activităţii 
de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii. 

 Pentru majoritatea disciplinelor există material 
didactic propriu (cursuri, suporturi de curs, 
studii de caz); 

 Dificultăți în recrutarea de personal didactic pe 
perioadă determinată. 

 Concurența internă și internațională în 
recruarea studenților, a resurseor de calitate și 
a fondurilor. 

 În anumite ocazii, cercetarea științifică pe  
domeniilor prioritare nu a putut fi valorizată 
rapid și eficient; 

 Dificultăți în procedura de achiziționare a unor 
lucrări de specialitate pentru biblioteca 
Facultății; 

 

Oportunităţi Ameninţări 
 creșterea salariilor funcționarilor din 

administrația publică crește atractivitatea 
progamului de studii de master în domeniul 
administrației publice 

 oferirea de facilități pentru studenții 
Universității, aspect ce a făcut ca Facultatea să 
fie atractivă pentru absolvenții de liceu din 
județul Galați și județele învecinate  

 
 
 

 nivelul diferit de pregătire a studenţilor din 
anul I 

 scăderea demografică  
 contextul socio-economic nefavorabil, atât la 

nivel local, cât şi regional 
 

 


