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1. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
 

 

Misiunea asumată a Facultăţii Transfrontaliere din cadrul Universităţii "Dunărea de 

Jos" din Galaţi (UDJG) este centrată pe două direcţii majore – învăţământ şi cercetare. Programele de 

studii de licență și master oferite de Facultatea Transfrontalieră formează profesionişti competenţi în 

domeniile de licenţă Limbi moderne aplicate, Relaţii internaţionale şi studii europene, Economie şi 

afaceri internţionale, Educaţie fizică şi sport, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie, Ştiinta 

mediului, Ingineria materialelor, precum şi în domeniile de master Filologie, Drept, Ştiinta sportului si 

educaţiei fizice, Ştiinţe ale comunicării, Economie şi afaceri internaţionale, Istorie, Ingineria 

produselor alimentare, Ingineria materialelor şi An Pregătitor şi generează, prin cercetare, cunoştinţe şi 

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

 În cadrul Facultăţii Transfrontaliere, procedurile legate de asigurarea şi evaluarea calităţii sunt 

coordonate de Comisia didactică şi de asigurare a calităţii procesului de învăţământ din cadrul 

Consiliului Facultăţii, care colaborează cu directorii de departament, precum şi cu coordonatorii de 

programe.   
 

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

a Facultăţii Transfrontaliere 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, 

al inserţiei profesionale cât mai bune a studenţilor  pe piața muncii şi al satisfacerii nevoii de 

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

colectivă,  precum și prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. Pregătirea specialiştilor în 

diferite domenii ale ştiinţei şi culturii are în vedere necesitatea 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. 

 

Sistemul de management al calităţii din Facultatea Transfrontalieră 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 Transfrontalieră se desfăşoară  activităţi 

precum:  

 

A. Actualizarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale; astfel în 2021, au fost 

actualizate:  

 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultaţii Transfrontaliere (22.04.2021) 

2. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor  din cadrul Facultăţii 

Transfrontaliere 22.04.2021 
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3. Procedura privind elaborarea şi aprobarea planurilor de învăţământ din cadrul 

Facultăţii Transfrontaliere 22.04.2021 

4. Regulament de acordare a gradaţiilor de merit 22.04.2021 

5. Regulament de Calitate 22.04.2021 

6. Regulament privind elaborarea statelor de funcţii ale personalului didactic din 

cadrul departamentelor Facultăţii Transfrontaliere 22.04.2021 

7. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică  a 

programelor de studii 22.04.2021 

8. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Etică 22.04.2021 

9. Regulament  privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de marketing 

ACADEMIC şi relaţii internaţionale 

10. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere a 

disciplinelor / echivalare a notelor 

11. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei didactice şi de asigurare a 

calităţii 

12. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru baza materială, 

buget, finanţe 

13. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru cercetare ştiinţifică 

14. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru probleme sociale şi 

orientare în carieră a studenţilor 

15. Regulamentul activității universitare a studenților (RAUS) 

16. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din cadrul Facultăţii 

Transfrontaliere 

17. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare de studii 

 

 

B. Identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale Facultăţii Transfrontaliere 

pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor; asigurarea mijloacelor 

şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunătăţirea continuă a acestora; în acest sens, la nivelul 

Facultăţii Transfrontaliere au fost aprobate Regulamentul de organizare a Facultăţii 

Transfrontaliere, precum şi Regulamentul de calitate. De asemenea, Comisia de Calitate a 

întocmit o analiză SWOT la nivel de Facultate. În ceea ce priveşte studenţii, pe lângă  evaluarea 

cadrelor didactice de către studenţi care se realizează conform Regulamentului de evaluare 

aprobat de Senat, la nivelul Facultăţii Transfronteliere am întocmit o metodologie evaluare a 

nivelului de satisfacţie a studenţilor cu privire la mediul de învăţare; 

 

C. Verificarea implementării planului strategic al facultăţii; 

 

D. Introducerea tehnicilor de lucru în grup pentru identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de 

îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ, de creştere a gradului de implicare a 

personalului facultăţii in activităţile facultăţii, prin activităţi extracurriculare cu studenţii, 

precum şi menţinerea unei legături trainice cu aceştia pe parcursul studiilor, în vederea evitării 

pierderii de studenţi; 
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E.  Verificarea rezultatelor evaluării periodice și a contribuţiei individuale a fiecărui cadru didactic 

din Facultatea Transfrontalieră pentru întărirea responsabilităţii întregului personal, începând cu 

managementul structurilor academice şi administrative. 

 

         Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare pe site-ul facultăţii. 

 

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

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

profesionale a studenţilor şi a transferului tehnologic către societate.  

 

 

Politica referitoare la calitate din cadrul Facultăţii Transfrontaliere 

 

În acord cu misiunea declarată, Facultatea Transfrontalieră 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 a evenimentelor survenite pe 

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

a) analiza structurii planurilor de învăţământ;  

b) propunerea de noi planuri de învăţământ; 

b) analiza conţinutului programelor analitice ale disciplinelor;  

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).   
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2. PROCESUL DIDACTIC 

 

 
2.1. Acreditări / Evaluări periodice 

În perioada de referinţă –2021 – au fost supuse procedurilor de: 

 

A. Autorizare programe de licenţă  

 Traducere şi interpretare (RO/EN/FR) – Chişinău (vizită, iunie 2021) 

 Afaceri internaţionale (Chişinău) (depunere dosar ARACIS octombrie 2021) 

 Relaţii internaţionale şi studii europene (Chişinău) (depunere dosar ARACIS noiembrie 

2021) 

 

B. Încadrare în domeniu programe de master  

 Securitate vamală şi transfrontalieră (depunere dosar ARACIS noiembrie 2021) 

 Loisir-Fitness (la Chişinău septembrie 2021), încadrare obţinută în februarie 2022 

 

C. Vizită evaluare domeniu de  master ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE (cu 

programele de studii de master Kinetoterapie la domiciliu şi Loisir şi Fitness) – iunie 2021 

 

D. Actualizare ANC pentru 20 de programe de studii ale Facultăţii Transfrontaliere, în 

concordanţă cu solicitările organismelor autorizate în acest sens. 

 

 

 

2.2.Analiza planurilor de învăţământ 

 Biroul Facultăţii, Consiliul Facultății, Comisia didactică a facultăţii, precum şi responsabilii 

programelor de studiu formulează propuneri cu privire la modificările planurilor de învăţământ. Aceste 

modificări au în vedere, prioritar, respectarea reglementărilor legislative în vigoare şi a prevederilor 

rectoratului universităţii, precum şi corelarea procesului educaţional cu evoluţia pieţii muncii.  

 

În anul de referință 2021, cele două structuri funcționale academice ale facultății - 

Departamentul de Științe Aplicate și Departamentul de Științe Socio-Umane au coordonat 

implementarea a 22 de programe de studii. 

 

Comisia de Calitate a analizat oportunitatea introducerii de noi programe de licenţă, precum 

Kinetoterapie şi motricitate specială (la Chişinău), Sisteme de producţie digitale (la Chişinău),  Drept 

european şi internaţional (la Chişinău), dar şi programe noi de masterat, precum Loisir-Fitness (la  

Chişinău), Securitate vamală şi transfrontalieră (la Chişinău), Nutriţie (la Chişinău). Şedinţele de lucru, 

dar şi consultările  cu studenţi, absolvenţi, precum şi mediul economic au evidenţiat necesitatea 

derulării unor programe pe care Facultatea Transfrontalieră le are în alte regiuni, şi la Chişinău. 
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Pentru toate cele trei programele de licenţă menţionate, Comisia de Calitate a demarat 

procedurile de acreditare, astfel încât dosarele de autorizare să fie depuse în decursul anului 2022 la 

ARACIS. 

Au fost supuse procedurilor de evaluare domeniul masterat domeniul ŞTIINŢA SPORTULUI 

ŞI EDUCAŢIEI FIZICE. Vizita a avut loc în 2021, iar evaluarea a fost pozitivă pentru că tToate 

criteriile prezente în raportul de evaluare au fost îndeplinite. 

În privinţa dosarelor de încadrare în domeniu, dosarul aferent programului de Securitate vamală 

şi transfrontalieră a fost depus la ARACIS în noiembrie 2021 şi aşteaptă evaluarea, iar dosarul de 

încadrare pentru programul de master de Nutriţie va fi trimis către evaluare în decursul lunii martie. 

 

Tabel 1.Programe de studii coordonate de Facultatea Transfrontalieră 

 

Departament 

coordonator 
Denumire program 

Nivel 

de 

calificare 

Forma 

de 

învățământ 

Științe Socio-

Umane 

1.Relaţii internaţionale şi studii europene Licență  Zi 

2.Limbi moderne aplicate Licență Zi  

3.Relaţii internaţionale şi cooperare 

transfrontalieră 

Master Zi 

4.Ştiinte penale şi criminalistică Master Zi 

5.Comunicare instituţională Master Zi 

6.Comunicare, multiculturalitare şi 

multilingvism 

Master Zi 

7.Limba română – identitate și deschidere 

culturală 

Master Zi 

8.Literatură română și dialog pluri-identitar – 

paradigme culturale și didactice contemporane 

Master Zi 

9.Geopolitică și interferențe socio-culturale sud-

est europene 

Master Zi 

10. Limbi moderne în dialog intercultural 

(română-rusă-engleză) 

Master Zi 

Științe Aplicate 

1.Piscicultură şi acvacultură Licență  Zi  

2.Educaţie fizică şi sportivă Licență  Zi  

3.Afaceri internaţionale  Licență  

4.Ingineria produselor alimentare  Licență Zi  

5. Ingineria procesării materialelor Licență Zi 

6. Ecologie şi protecţia mediului Licență Zi 

7.Ingineria materialelor avansate Master Zi 

8.Controlul şi expertiza siguranţei alimentelor Master Zi 

9. Administrarea afacerilor internaţionale 

euroregionale  

Master Zi 

10. Loisir-Fitness Master Zi 

11. Kinetoterapie la domiciliu Master Zi 
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În decursul anului 2021, au fost încheiate/reînnoite protocoalele de colaborare cu Universităţile 

din Republica Moldova sau adăugate acte adiţionale cu privire la  noile programe ce urmează a rula în 

parteneriat cu aceste Universităţi, după cum urmează: 

 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul 

 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport cu sediul în Chişinău  

 Academia de Studii Economice a Moldovei, cu sediul în Chișinău 

 Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova, cu sediul în Chișinău 

 Academia „Stefan cel Mare”cu sediul în Chişinău 

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chişinău 

 

Au fost încheiate, de asemenea şi protocoale de practică cu angajatori din Republica Moldova în 

vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de practică prevăzute de planurile de învăţămănt. 

 

Anul 2021 s-a încheiat cu finalizarea unui Memoriu justificatif pentru derularea unei serii de 

programe în Ucraina,la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail. Memoriul a totalizat pesre 250 de 

pagini şi a fost înaintat Ministerului Educaţiei din Kiev. El reprezintă încercarea noastră de a ne 

apropia de românii de pretutindeni din Ucraina, acolo unde există o comunitate de vorbitori de limbă 

română şi care ar putea beneficia de programele Facultăţii Transfrontaliere. 

 

Pentru fiecare programe de studii de licență și master propuse au fost elaborate planuri de 

învăţământ 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. 

 

 

2.3. Rezultatele admiterii 

La Facultatea Transfrontalieră, admiterea studenților la programele de studii existente s-a făcut 

pe baza Metodologiei de admitere a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din 

România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor 

de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, adoptate la nivelul Universităţii 

“Dunărea de Jos” din Galaţi. Admiterea studenţilor la programele de licență s-a realizat pe bază de 

dosar, media de admitere s-a calculat astfel: 50 %  media de la examenul de bacalaureat și 50 

%  media multianulă liceu (foaie matricolă/anexa 2 a diplomei de bacalaureat). 
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Admiterea studenților la programele de master s-a realizat prin proceduri de admitere proprii ale 

Universității, care respectă Metodologia cadru. La admiterea pentru programele de master, media 

finală de admitere se calculează din: 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență şi 50%  

media generală aritmetică de promovare a studiilor. Admiterea s-a făcut pe bază de dosar. 
 

În cadrul Facultății Transfrontaliere s-a realizat și admiterea în Anul pregătitor de învățare a limbii 

române. Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română 

și doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare. Categoriile de studenți care se 

încadrează la acest program sunt: din categoria românilor de pretutindeni și cetățeni străini din state 

membre UE și non-UE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni. Durata cursurilor Anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 

săptămâni), iar frecvența la cursurile de limbă română este obligatorie. 

 

În anul universitar 2021-2022, la programele de licenţă şi master, buget au fost înmatriculaţi 

728 de studenți la programele de licenţă şi master şi încă 105 studenţi la Anul Pregătitor. 

 

 Pentru fiecare program de studii pentru care s-a organizat admitere s-a alocat un anumit număr 

de locuri. Acestea sunt evidențiate în tabelele de mai jos pentru Facultatea Transfrontalieră. Ulterior, la 

finalul admiterii, locurile rămase libere au fost redistribuite tot în cadrul facultății, dar la alte programe 

de studii, acolo unde s-a înregistrat un număr mai mare de cereri decât cel preconizat. 

 

Tabel 2. Rezultate admitere la programele de licență, anul universitar 2021-2022 

 

 

Programe de licență Buget Taxă 

Plan Realizat  

Ingineria produselor alimentare (Cahul) 25 -  

Ecologia şi protecţia mediului 20 20  

Ingineria procesării materialelor (Cahul) 25 -  

Sisteme şi echipamente termice 20 -  

Piscicultură și acvacultură (Cahul) 25 -  

Limbi moderne aplicate (Cahul) 50 50 1 

Relații internaționale și studii europene (Cahul)      100 100  

Afaceri internaționale (Cahul) 50 49  

Educație fizică și sport (Chișinău) 50  50  

 

Tabel 3. Rezultate admitere la programele master, anul universitar 2021-2022 

Programe de masterat Buget Taxă  

Plan Realizat  

Loisir - Fitness  (Cahul) 47 43 1 

Kinetoterapie la domiciliu  (Chișinău) 50 55  
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Științe penale și criminalistică  (Chișinău) 45 45  

Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (Cahul) 52 52  

Limba română - Identitate și deschidere culturală  (Cahul) 37 37  

Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme 

culturale contemporane  (Chișinău) 

20 20  

Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, 

engleză) (la Chişinău) 

20 20  

Administrarea afacerilor 

internaționale  euroregionale  (Cahul) 

52 52 1 

Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene 

(Cahul) 

33 33  

Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor   (Cahul) 20 -  

Ingineria materialelor avansate  (Cahul) 20  20  

Comunicare, multiculturalitate și multilingvism  (Comrat) 24 24  

Comunicare instituțională  (Chișinău) 26 26  

 

 

 

2.4. Rezultatele învăţării / promovabilitate, finalizare studii 

 

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

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii Transfrontaliere și Regulamentul de evaluare a 

studenţilor.  

 

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

conform structurii anului universitar la finele fiecărui semestru. 

 

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

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

Fișa disciplinei şi  au fost comunicate studenților de către titularii disciplinelor la primul curs. 

 

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

următoarele aspecte (valabil pentru ambele departamente): 

 

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 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: 

 

LICENŢĂ: 
Număr studenţi(1 ianuarie 2022) 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ – ZI 

 

AN I –- 50 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0 

AN II - 48  

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0 

AN III –-  38 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0  

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  - 

ZI 

 

AN I – TOTAL  - 20  

  

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 111 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 136 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 0 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 20 

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

–ZI 

 

AN II – TOTAL - 22  

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0    

AN IV – TOTAL - 16  

Exmatriculaţi - 2   

Repetenţi  - 1  

LIMBI MODERNE APLICATE - ZI 

 

AN I – TOTAL - 51  

Exmatriculaţi - 1  

Repetenţi  - 1    

AN II – TOTAL - 19   

Exmatriculaţi - 0 

Repetenţi  - 0   

AN III – TOTAL  - 26  

Exmatriculaţi - 8   

Repetenţi  - 2    

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 56 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 38 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 –64 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 96 

PISCICULTURĂ ȘI ACVACULTURĂ 

   

AN II – TOTAL- 16    

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0    

AN III – TOTAL  - 9  

Exmatriculaţi - 0   

Repetenţi  - 0    

AN IV – TOTAL - 24  

Exmatriculaţi - 9   

Repetenţi  - 0    

AFACERI INTERNAȚIONALE 

 

AN I – TOTAL - 49  

Exmatriculaţi - 1 

Repetenţi  - 0     

AN II – TOTAL - 40 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0     

AN III – TOTAL  - 31  

Exmatriculaţi -3   

Repetenţi  - 1   

TOTAL PROGRAM 2020-2021 –61 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 49 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 –99 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 120 
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RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII 

EUROPENE – ZI 

 

AN I – TOTAL - 100  

Exmatriculaţi - 2 

Repetenţi - 0    

AN II – TOTAL- 69    

Exmatriculaţi - 0   

Repetenţi  - 0    

AN III – TOTAL  - 49  

Exmatriculaţi - 15   

Repetenţi  - 0   

INGINERIA PROCESĂRII 

MATERIALELOR  - ZI 

 

AN II – TOTAL  - 7  

Exmatriculaţi - 0 

Repetenţi  - 0    

AN III – TOTAL - 10 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi  - 0   

  

TOTAL PROGRAM 2020-2021 –176 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 218 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 32 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 17 

 

MASTER: 

Număr masteranzi 

MASTER  LF 

AN I – TOTAL - 44   

Exmatriculaţi - 0   

Repetenţi - 0  

AN II – TOTAL - 21 

Exmatriculaţi - 5  

Repetenţi - 0  

MASTER  KD 

AN I – TOTAL - 55  

Exmatriculaţi - 0   

Repetenţi - 0  

AN II – TOTAL - 34 

Exmatriculaţi - 5  

Repetenţi - 1 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 –70 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 65 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 –76 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 89 

MASTER  LRIDC 

AN I – TOTAL - 37  

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 33  

Exmatriculaţi - 2   

Repetenţi - 1   

MASTER  LRDPIPCC 

AN I – TOTAL - 20 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 28  

Exmatriculaţi - 1  

Repetenţi - 0 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 71 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 70 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 66 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 48 

MASTER  SPC 

AN I – TOTAL - 45   

Exmatriculaţi - 0   

Repetenţi - 0  

AN II – TOTAL - 34 

Exmatriculaţi - 4  

Repetenţi - 1 

MASTER  CI 

AN I – TOTAL - 26   

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 47 

Exmatriculaţi - 0 

Repetenţi - 0 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 88 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 79 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 114 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 73 
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MASTER  RICT 

AN I – TOTAL - 52  

Exmatriculaţi - 1  

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 36 

Exmatriculaţi - 6  

Repetenţi - 1 

MASTER  AAIE 

AN I – TOTAL -53  

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 1 

AN II – TOTAL - 85 

Exmatriculaţi - 14  

Repetenţi - 1  

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 97 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 88 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 161 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 138 

MASTER  CESA 

AN II – TOTAL - 20  

Exmatriculaţi - 3  

Repetenţi - 1   

MASTER  CMM 

AN I – TOTAL - 24  

Exmatriculaţi - 0 

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 23 

Exmatriculaţi - 0   

Repetenţi - 0 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 62 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 20 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 64 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 47 

MASTER  GISCEE 

AN I – TOTAL - 33 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 56  

Exmatriculaţi - 12  

Repetenţi - 1 

MASTER  IMA 

AN I – TOTAL - 20 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 0 

AN II – TOTAL - 25 

Exmatriculaţi - 7   

Repetenţi - 1 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 81 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 89 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 41 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 - 45 

MASTER  LMDI 

AN I – TOTAL - 20 

Exmatriculaţi - 0  

Repetenţi - 0 

 

TOTAL PROGRAM 2020-2021 – 0 

TOTAL PROGRAM 2021-2022 -20 

 

 

Număr studenţi 

ANUL PREGĂTITOR 

                          2021-2022 

AN I – 71 

Exmatriculaţi - 0 

Repetenţi - 0 

 

ANUL PREGĂTITOR 

                          2021-2022 

AN I – TOTAL – 105 

Exmatriculaţi - 2  

Repetenţi - 0 
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2.5. Orientarea în carieră a studenţilor  

 

 În cursul anului universitar 2021-2022, COMISIA PENTRU PROBLEME SOCIALE, 

ORIENTARE ȘI ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR din cadrul Facultății 

Transfrontaliere îşi propune să organizeze întâlniri periodice, vizite în companii (fizice sau virtuale,în 

funcţie de condiţionările igienico-sanitare), workshop-uri,  mese rotunde cu profesioniști din diverse 

domenii sau cu reprezentanți ai angajatorilor ce prezintă interes pentru cariera studenţilor, din 

perspectiva absolvirii și absorbției pe piața muncii; de asemenea va oferi consultanță studenților și 

absolvenților cu privire la întocmirea unui CV, a unei scrisori de intenție/motivație, familiarizarea cu 

tehnicile și condițiile de desfășurare a unui interviu de angajare/selecție. 

De asemenea, va informa și consilia elevi de liceu din anii terminali, studenții absolvenți ai 

programelor de licență din perspectiva continuării studiilor asupra ofertei educaționale a facultății 

Transfrontaliere și asupra opțiunilor în carieră, prin intermediul unor activități de tipul: Ziua Porților 

Deschise, vizite tematice, concursuri tematice destinate elevilor, prezentarea unor cariere de succes, 

etc. 

Aceste informații sunt puse la dispoziția studenților pe site-ul Facultății Transfrontaliere, de unde au 

și posibilitatea de a descărca GHIDUL http://ccoc.ugal.ro/doc/Ghidul_studentului_2020-2021.pdf. 

 

2.6. Baza materială 

 

Facultatea Transfrontalieră dispune de spații în două corpuri de clădiri K şi F aflate în proprietatea 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Parterul Corpului K este ocupat cu birourile administrative, 

ale secretariatului şi ale decanatului (11 săli, o bibliotecă şi 2 laboartoare de cercetare doctoranzi). 

Sălile de la etajul 1 al Corpului K reprezintă atât birouri administrative cât şi săli de curs (20 săli, din 

care 2 magazii, o arhivă a facultăţii, 12 birouri ale cadrelor didactice şi 5 săli de curs). Corpul F 

răspunde nevoilor de desfăşurare a cursurilor Anului Pregătitor: 1 sală multimedia și 2 laboratoare 

fonetice, dotate cu tablă magnetică, calculatoare, căști, conexiune internet, ce asigură spaţiul necesar 

derulării activităţilor didactice. 

 

Prin protocoalele de colaborare cu universităţile partenere din Republica Moldova, precum și prin 

contractele de închiriere semnate, se asigură accesul studenților Facultății Transfrontaliere la baza 

materială necesară derulării în bune condiții a programelor de studii și realizării planurilor de cercetare 

asumate.   

 

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. 

 

In ceea ce priveşte dotarea sălilor, toate sălile puse la dispoziţia Universităţii Dunărea de Jos de 

către universităţile partenere sunt dotate cu echipamente IT, licenţe software,  videoproiectoare fixe, 

calculatoare, sisteme de proiecţie video cu tablă interactivă, truse criminalistice şi alte echipamente 

necesare derulării activităţilor de predare şi de laborator / seminar. 

  

http://ccoc.ugal.ro/doc/Ghidul_studentului_2020-2021.pdf
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3. RESURSA UMANĂ 

 
 

Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane 

Activitățile didactice şi de cercetare, dar şi celelalte activităţi specifice, sunt asigurate de 

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

normativ în vigoare.  

Implementarea programelor coordonate de Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane este 

asigurată la data de 1.10.2021 de un număr de 61 cadre didactice din care 22 de cadre titulare (dintre 

care 3 cadre didactice au posturile suspendate) şi 39 de cadre asociate.  

 
Posturi  Profesor 

universitar 

Conferentiar 

universitar 

Lector universitar Asistent universitar 

Număr posturi 

ocupate  

1 Titular 

11 asociaţi 

5 Titulari 

9 asociaţi 

10  titulari 

18  asociați 

6 titular 

1 

Posturi vacante 1 (cercetare) 2 32 2 

 

Ïn anul 2021,  au fost scoase la concurs următoarele posturi: 

 Asistent Lector Conferenţiar Profesor 

Sesiunea februarie 2021 5 6 2 - 

Sesiunea septembrie 2021 - 2 - - 

 

Departamentul de Ştiinţe Aplicate 

Implementarea programelor coordonate de Departamentul de Ştiinţe Aplicate, dar şi celelalte 

activităţi specifice, sunt realizate în anul universitar 2021-2022 de 79 de cadre didactice dintre care 33 

titulare (dintre care 2 cadre didactice sunt suspendate) și 46 de asociați.  

 
Posturi  Profesor 

universitar 

Conferențiar 

universitar 

Sef lucrări Asistent universitar 

Număr posturi 

ocupate  

6 titulari 

 

8 titulari 18 titulari  

46 asociaţi 

1 titular 

Posturi vacante  1 2  28 - 

 

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

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

cercetare.  

Ïn anul 2021,  au fost scoase la concurs următoarele posturi: 

 Asistent Lector Conferenţiar Profesor 
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Sesiunea februarie 2021 - - 1 - 

Sesiunea septembrie 2021 - - - - 

 

 

4. PROCESUL DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE A CADRELOR DIDACTICE 

 

 

4.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți  

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se realizează prin completarea online de către 

aceștia din urmă a unui formular denumit CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR 

DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI. Pentru derularea procedurii de evaluare, studenții sunt 

invitați să completeze un chestionar online, indicându-li-se link-ul de conectare 

https://evaluare.ugal.ro/index.php/ro/. Rezultatele chestionarului sunt transmise decanului, sunt 

prelucrate statistic, pe departamente, facultăți și universitate, sunt discutate individual și analizate la 

nivel de facultate și universitate în vederea transparenței și formulării de politici privind calitatea 

instruirii. 

 

4.2. Autoevaluarea cadrelor didactice   

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

din 12.03.2013 (https://www.calitate.ugal.ro/index.php/ro/managementul-calitatii/evaluare-cadre-

didactice). 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). 

 

Pentru anul 2021, rezultatele Fişelor de Autoevaluare au fost următoarele 

 

 Valoarea medie la punctajul total 

pe grad didactic 
Nr. cadre didactice 

peste medie 

Nr. cadre didactice sub 

medie 

 Prof. + Conf. Lect.+Asist. Prof. + 

Conf. 

Lect.+Asist. Prof. + 

Conf. 

Lect.+Asist 

DSSU 3017,13 1473,67 2 5 2 10 

DSA 2757,33 1520,52 6 7 8 10 

 

 

4.3. Evaluarea colegială 

 

Evaluarea colegială s-a realizat în anul universitar 2020-2021 la nivel de departamente 

conform normelor legale.  

Departamentul de Științe Generale: toate cadrele didactice au obținut punctajul maxim (5). 

Din acest punctaj rezultă faptul că aprecierea și percepția colegilor cu privire la activitatea celorlalți 

este pozitivă. 

https://evaluare.ugal.ro/index.php/ro/
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Departamentul de Științe Aplicate: punctajele obținute de către cadrele didactice au variat 

între punctajul maxim (5) și 4,750. Din acest punctaj rezultă faptul că aprecierea și percepția 

colegilor cu privire la activitatea celorlalți este pozitivă. 
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5. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

Cercetarea ştiinţifică este o componentă importantă a activităţii Facultății Transfrontaliere. 

În cadrul facultăţii, activitatea de cercetare ştiinţifică este desfășurată atât de către cadrele 

didactice cât şi de studenții masteranzi și doctoranzi prin masterate de cercetare și programe 

doctorale.  

 

     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 interdisciplinare 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 acestora 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 Dezvoltare pentru 

Compozite cu Matrice Termorigide și Centrului lingvistic „Limba noastră” care desfășoară 

activități de cercetare-dezvoltare și inovare în următoarele domenii fundamentale: Științe 

inginerești și Științe umaniste și arte; 

- organizarea de manifestări ştiinţifice. 

  

 

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 raportarea privind cercetarea. 

 

 

REZULTATELE CERCETĂRII 

 

În anul 2021, activitatea de cercetare desfășurată la nivelul Facultății Transfrontaliere s-a 

cuantificat în: 

 

 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

Articole ISI Web of Science. În anul 2021, au fost publicate 45 de lucrări ISI (Figura 1). 
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Figura 1. Număr de lucrări ISI, Facultatea Transfrontalieră 2021. 

 

Articole publicate în reviste cotate BDI. O parte importantă a rezultatelor cercetării a fost 

valorificată prin publicare de articole ştiinţifice în jurnale indexate BDI (în principal în EBSCO, 

WOS şi CABI). Astfel, în anul 2021, au fost publicate 43 de lucrări. 

 

Lucrări științifice prezentate oral sau poster la m.s. internaţională. În anul 2021, cadrele 

didactice din cadrul facultății au participat la evenimente științifice internaționale unde au 

prezentat, oral / poster, un număr de 194 de lucrări.  

 

Lucrări științifice prezentate oral sau poster la m.s. naţională. În anul 2021, cadrele didactice 

din cadrul facultății au participat la evenimente științifice naționale, și au prezentat, oral / poster, 48 

de lucrări.  

 

BREVETE DE INVENȚIE - CERERI - 1 

 

MONOGRAFII, CĂRȚI DE SPECIALITATE CU CONȚINUT ORIGINAL ȘI CAPITOLE ÎN 

VOLUME COLECTIVE 

 

Rezultatele cercetării au fost, de asemenea, valorificate prin publicarea în volume în edituri 

internaţionale şi edituri naţionale recunoscute CNCSIS. Astfel, au apărut: 5 cărți în străinătate, 6 

cărți în edituri naționale și 1 capitol în edituri internaționale, având ca autori cadre didactice din 

cadrul Facultății Transfrontaliere și UDJG. 

 

TRADUCERI ȘI PUBLICAȚII DIDACTICE 

Traduceri – 3 

7 

11 

13 

14 

LUCRĂRI ISI 

ISI în zona roșie ISI în zona galbenă ISI în zona gri ISI Proceedings
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Publicații didactice – 9 

 

ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE  

Articole în reviste de specialitate în străinatate – 11  

Articole în reviste de specialitate în țară - 8 

 

 

CONTRACTE, GRANTURI DE CERCETARE 

  

Contracte (18)  

1. Proiect cercetare OMEGA 3 - Responsabil instituțional - Conf. dr. Ing. Bichescu Cezar. 

2. Proiect international Telemedicina - Conf. dr. Bichescu Cezar. 

3. Abordări transfrontaliere și interdisciplinare privind calitatea vieții, contract de finanțare 

nr. RF 3624/30.09.2021 - Coordonator - Conf. dr. Carmelia Mariana Bălănică 

Dragomir. 

4. Program de Stat”Monitorizarea ştiinţifico-pedagogică şi asigurarea metodico-biologică 

a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naţionale pentru pregătirea către 

concursurile de anvergură (Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene)”. 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.39 - Prof. dr. Veaceslav Manolachi. 

5. Dezvoltarea și îmbunătățirea gamei de produse din portofoliul SC Sano Vita SRL 

Contract nr. 774/30.06.2021. Director Proiect - ȘL. dr. Livia Patrascu. 

6. „Dezvoltarea și consolidarea Nodului național METROFOOD-RI”, proiect depus în 

apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 (RO-ESFRI-ERIC), cod 136213-524, coordonator 

IBA București, responsabil instituțional UDJG – Prof. dr. Maria Turtoi. 

7. Proiect 51PTE din 21/09/2020 (PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0697) - Optimizarea 

Tehnologiilor de Crestere a Biomasei Piscicole si Vegetale in Cadrul Sistemelor Multi-

Trofice de Acvacultura Intensiva prin Utilizarea Tehnicilor Inteligente de Recunoastere 

Vizuala si IoT [MULTIAQUAIOT] – responsabil partener Prof. dr. Victor Cristea. 

8. Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități 

academice, (DRP/52/C/19.10.2021), în valoare de 96.883,5 lei, proiect finanțat de 

Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - 

Conf. dr. Gina Necula. 

9. Activitatea extracurriculară Workshop de cultură și limbă românească în Brașov, 

câștigată prin competiție conform OM nr. 5505 pentru alocarea de fonduri de stat pentru 

organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare, 25200 RON - Conf. dr. Gina 

Necula. 

10. Săptămână interculturală: Integrarea culturală a studenților străini care studiază în 

România, câștigată prin competiție conform prevederilor ORDIN nr. 3322/2021 privind 

constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi 

integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru 

anul 2021, 43. 500 RON - Conf. dr. Gina Necula. 

11. Conferința internațională: Interdisciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră 

– ICCT 2021, câștigată prin competiție conform prevederilor ORDIN nr. 3322/2021 

privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu 
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pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, 

pentru anul 2021, 30.500 RON - Conf. dr. Gina Necula. 

12. Contract de cercetare științifică - Elaborarea unui algoritm de transformare a datelor de 

turbiditate, determinate din măsurătorile cu difractometrul laser, în date care reprezintă 

masa sedimentelor în suspensie, exprimată în concentrație masică (µg / litru). Contract 

cu mediul economic - Nr 779 din 8.10.2021. Conf. dr. Maricica Stoica - Director de 

proiect. 

13. Grant acordat de UNHCR Moldova (Înaltul Comisariat pentru refugiați). 

Compartimentului finanțat: Incluziuni lingvistice (limba română pentru refugiați) 

Suport științifico-didactic. Metodologie și compendiu-studiu (coordonator) – Conf. dr. 

Dragoș Vicol. 

14. Contract de cercetare încheiat cu Institutul de Filologie Română B.P. Hasdeu al 

Academiei de Științe a Moldovei pentru monitorizarea și evaluarea corectitudinii 

exprimării lingvistice (în limba română), pe durata întregului an 2021, a contentului 

(conținutului) audiovizual în programele de servicii media audiovizuale din Republica 

Moldova (contractant unic, director) – Conf. dr. Dragoș Vicol. 

15. Arta dramatică, o modalitate de dezvoltare a competențelor de exprimare în limba 

română în context nonformal, februarie - aprilie 2021, 5175 lei – Lector dr. Georgiana, 

Ciobotaru (coordonator). 

16. Activitate extracurriculară Seară multiculturală, câștigată prin competiție conform OM 

nr. 5505 pentru alocarea de fonduri de stat pentru organizarea și desfășurarea de 

activități extracurriculare – Lector dr. Alexandra Toma. 

17. Primul pas în carieră, 4-5 iunie 2021 - Asist. drd. Daniela Lupașcu. 

18. Let’s warm up the climate for sport (WARM-UP), Grant Decision n°: 613235-EPP-1-

2019-1-ES-SPO-SSCP - coordonator local – Conf. dr. Carmen Alexandrache. 

 

Propuneri de proiecte (12) 

1. CHANSE Call for Proposals Project title The Transformation of the European Society 

in the COVID-19 Crisis under the Uses of Digital Platforms, Partner 1 Poland, 

Organization Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Partner 2 

Belgium, Organization Ghent University Partner 3 Romania, Organization ''Dunarea de 

Jos'' University of Galati, Partner 4 Hungary, Organisation T-Tudok Inc. - Lector dr. 

Alina Saracu. 

2. Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia, 

Republica Moldova, autoritate finanțatoare Departamentul pentru Relația și Republica 

Moldova - Conf. Dr. Gina Necula. 

3. Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA Găgăuzia, 

Republica Moldova, autoritate finanțatoare Departamentul pentru Relația și Republica 

Moldova – Lector dr. Alexandra Toma. 

4. PN-III-P2-2_1-PED-2021-1345 - Conf. Dr. Maricica Stoica 

5. Prolongarea Contractului de cercetare cu Institutul de Filologie Română B.P. Hasdeu al 

Academiei de Științe a Moldovei pentru monitorizarea și evaluarea corectitudinii 

exprimării lingvistice (în limba română), pe durata anului 2022, a contentului 
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(conținutului) audiovizual în programele de servicii media audiovizuale din Republica 

Moldova – Conf. Dr. Dragoș Vicol. 

6. KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education – ”GREEN4FUTURE” 

Conf. Dr. Carmen Alexandrache 

7. Erasmus +Parteneriate Strategice – ”Artifical Intelligence Based Assistant” Conf. Dr. 

Carmen Alexandrache 

8. KA210-YOU - Small-scale partnerships in youth – ”GO GREEN" Conf. Dr. Carmen 

Alexandrache 

9. KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness – ”EXPLORATIONS IN THE 

DIGITAL WORLD” Conf. Dr. Carmen Alexandrache 

10. KA227 - Partnerships for Creativity – ”Covid19 Does Not Prevent Our Creativity” 

Conf. Dr. Carmen Alexandrache 

11. KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness – ”Don't Just Survive, Thrive” 

Conf. Dr. Carmen Alexandrache 

12. KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth – ” YOUNG 

ENTREPRENEURSHIP FOR SUSTAINABILITY” Conf. Dr. Carmen Alexandrache 

 

PREMII (50) 

 

1. Premierea rezultatelor cercetării – articole UEFISCDI The financial impact of replacing 

plastic packaging by biodegradable biopolymers - A smart solution for the food industry 

(PN-III-P1-1.1- PRECISI-2021- 56244) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

2. Medalia de Aur acordată de către Societatea Inventatorilor din Banat la cea de a VII-a 

ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații ”Traian Vuia”, pentru invenția cu 

titlul Ingredient multifuncțional pe bază de extracte microîncapsulate din orez negru și 

lavandă pentru utilizări în industria alimentară (14 octombrie 2021, Timișoara) – Conf. 

Dr. Ing. Maricica Stoica. 

3. Diplomă acordată de către Societatea Inventatorilor din Banat la cea de a VII-a ediție 

a Salonului Internațional de Invenții și Inovații ”Traian Vuia”, pentru invenția cu titlul 

Ingredient multifuncțional pe bază de extracte microîncapsulate din orez negru și 

lavandă pentru utilizări în industria alimentară (14 octombrie 2021, Timișoara) – Conf. 

Dr. Ing. Maricica Stoica. 

4. Reviewer Certificate - Journal of food processing and preservation, Willey – 2021 – 

Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

5. Reviewer Certificate - Energies, Life, Processes, International Journal of 

Environmental Research and Public Health , Sustainability, MDPI – 2021– Conf. Dr. 

Ing. Maricica Stoica. 

6. Medalia de Aur acordată de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 

Republicii Moldova, pentru ciclul de invenții Procedeu de obținere a unui colorant sub 

formă de pulbere, pe bază de carboxihemoglobină (COHb) și nitrozohemoglobină 

(NOHb)  pentru utilizarea la obținerea preparatelor comune din carne. INFOINVENT 

2021 (17-20 noiembrie 2021, Chișinău – Republica Moldova) – Conf. Dr. Ing. Maricica 

Stoica. 
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7. Diplomă acordată de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii 

Moldova, pentru ciclul de invenții Procedeu de obținere a unui colorant sub formă de 

pulbere, pe bază de carboxihemoglobină (COHb) și nitrozohemoglobină (NOHb) pentru 

utilizarea la obținerea preparatelor comune din carne. INFOINVENT 2021 (17-20 

noiembrie 2021, Chișinău – Republica Moldova) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

8. Medalia de Aur acordată de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 

Republicii Moldova, pentru ciclul de invenții Obținerea unui colorant natural lichid, pe 

bază de nitrozohemoglobină (I) și nitrozohemoglobină (II). INFOINVENT 2021 (17-20 

noiembrie 2021, Chișinău – Republica Moldova) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

9. Diplomă acordată de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii 

Moldova, pentru ciclul de invenții Obținerea unui colorant natural lichid, pe bază de 

nitrozohemoglobină (I) și nitrozohemoglobină (II). INFOINVENT 2021 (17-20 

noiembrie 2021, Chișinău – Republica Moldova) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

10. Medalia de Aur acordată de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 

Testemițanu din Republica Moldova, pentru lucrările prezentate la, EIS INFOINVENT 

2021 (17-20 noiembrie 2021, Chișinău - Republica Moldova) – Conf. Dr. Ing. Maricica 

Stoica. 

11. Diplomă de Excelență acordată de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, pentru lucrările prezentate la, EIS 

INFOINVENT 2021 (17-20 noiembrie 2021, Chișinău - Republica Moldova) – Conf. 

Dr. Ing. Maricica Stoica. 

12. Diplomă acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Ingredient multifuncțional pe bază 

de extracte microîncapsulate din orez negru și lavandă pentru utilizări în industria 

alimentară (23-25 septembrie 2021, Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. 

Maricica Stoica. 

13. Diplomă acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Ingredient multifuncțional pe bază 

de extracte microîncapsulate din orez negru și lavandă pentru utilizări în industria 

alimentară (23-25 septembrie 2021, Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. 

Maricica Stoica. 

14. Diplomă acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Colorant pe bază de cătină și sânge 

în vederea reducerii nitritului rezidual, pentru industria cărni (23-25 septembrie 2021, 

Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

15. Diplomă acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Colorant pe bază de cătină și sânge 

în vederea reducerii nitritului rezidual, pentru industria cărni (23-25 septembrie 2021, 

Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

16. Medalia de Argint acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Ingredient multifuncțional pe bază 

de extracte microîncapsulate din orez negru și lavandă pentru utilizări în industria 

alimentară (23-25 septembrie 2021, Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. 

Maricica Stoica. 
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17. Medalia de Argint acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Ingredient multifuncțional pe bază 

de extracte microîncapsulate din orez negru și lavandă pentru utilizări în industria 

alimentară (23-25 septembrie 2021, Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. 

Maricica Stoica. 

18. Medalia de Argint acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Colorant pe bază de cătină și sânge 

în vederea reducerii nitritului rezidual, pentru industria cărni (23-25 septembrie 2021, 

Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

19. Medalia de Aur acordată de către juriul internațional al „International Salon and New 

Technologies - New Time”, pentru invenția cu titlul Colorant pe bază de cătină și sânge 

în vederea reducerii nitritului rezidual, pentru industria cărni (23-25 septembrie 2021, 

Sevastopol – Russian Federation) – Conf. Dr. Ing. Maricica Stoica. 

20. Recognized reviewer din partea Food Control – Prof. Dr. Ing. Turtoi Maria. 

21. Recognized reviewer din partea Food Chemistry – Prof. Dr. Ing. Turtoi Maria. 

22. Recognized reviewer din partea IFSET – Prof. Dr. Ing. Turtoi Maria. 

23. Recognized reviewer din partea Innovative Food Science and Technologies – Prof. Dr. 

Ing. Turtoi Maria. 

24. Recognized reviewer din partea International Journal of Food Science – Prof. Dr. Ing. 

Turtoi Maria. 

25. Recognized reviewer din partea Journal of Food Quality – Prof. Dr. Ing. Turtoi Maria. 

26. Recognized reviewer din partea Sustainability, Fermentation, Applied Sciences – Prof. 

Dr. Ing. Turtoi Maria. 

27. Premiere articol - Fuzzy Sensory Quality Certification in Intensive Organic Beekeeping, 

Agriculture 2021 – Prof. dr. Adrian Zugravu 

28. Premiere articol - Simionov I.A., Cristea D.S.., Petrea Ș.M., Mogodan  A., Jijie R., 

Ciornea E., Nicoară M., Turek Rahoveanu M.M., Cristea V., ”Predictive Innovative 

Methods for Aquatic Heavy Metals Pollution Based on Bioindicators in Support of Blue 

Economy in the Danube River Basin”, Sustainability, 2021, 13, 8936, 

(WOS:000690238300001), (IF 3,251) - Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea 

rezultatelor cercetarii – Articole – Prof. Dr. Ing.Victor Cristea 

29. Premiere articol –Petrea Ș.-M., Costache M., Cristea D., Strungaru Ș.-A., Simionov I.-

A., Mogodan A., Oprica L., Cristea V. - ’’Machine Learning Approach in Analyzing 

Bioaccumulation of Heavy Metals in Turbot Tissues’’. Molecules 2020, 25(20), 4696; 

https://doi.org/10.3390/molecules25204696. Subprogram 1.1 - Resurse Umane - 

Premierea rezultatelor cercetarii – Articole– Prof. Dr. Ing.Victor Cristea 

30. Premiul I – Best Oral Paper Award in cadrul conferintei internationale Agriculture for 

Life, Life for Agriculture pentru lucrarea Simionov Ia, Metaxa I, Mogodan A, Petrea 

Sm, Nica A., Cristea V., ”Comparative Study Of Nitrogen Management In Two 

Different Cyprinid Aquaculture Technologies: Integrated Multitrophic Aquaculturevs. 

Polyculture”, Scientific Papers-Series E-Land Reclamation Earth Observation & 

Surveying Environmental Engineering, Vol. 10, 172-183, 2021, 

(WOS:000718023800026) http://landreclamationjournal.usamv.ro/pdf/2021/Art26.pdf– 

Prof. Dr. Ing.Victor Cristea 
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31. Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetarii – Articole, PN-III-

P1-1.1- PRECISI-2021-57254 - ȘL. Dr. Ing Pătrașcu Livia. 

32. Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetarii – Articole, PN-III-

P1-1.1-PRECISI-2021-62224 - ȘL. Dr. Ing Pătrașcu Livia. 

33. MEN: Florina-Cristiana Caprita, Antoaneta Ene, Alina Cantaragiu Cantaragiu 

Ceoromila (2021) Valorification of Ulva rigida algae in pulp and paper industry for 

improved paper characteristics and wastewater heavy metal filtration. Sustainability, 

13(19), 10763. 

34. MEN: Constantin Georgescu, Lorena Deleanu, Larisa Chiper Titire, Alina Cantaragiu 

Ceoromila (2021) Tribology of Polymer Blends PBT + PTFE. Materials, 14, 997. 

35. PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-91224 - Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir. 

36. PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-61881 - Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir. 

37. Premiere articol ’’Predictive Innovative Methods for Aquatic Heavy Metals Pollution 

Based on Bioindicators in Support of Blue Economy in the Danube River Basin’’. 

Sustainability 2021, 13, 8936. Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea 

rezultatelor cercetarii – Articole. 

38. Premiere articol ’’Machine Learning Approach in Analyzing Bioaccumulation of Heavy 

Metals in Turbot Tissues’’. Molecules 2020, 25, 4696. Subprogram 1.1 - Resurse 

Umane - Premierea rezultatelor cercetarii – Articole. 

39. Premiul I – Best Oral Paper Award in cadrul conferintei internationale Agriculture for 

Life, Life for Agriculture pentru lucrarea ,,Comparative study of nitrogen management 

in two different cyprinid aquaculture technologies: integrated multitrophic aquaculture 

vs polyculture”. 

40. Recognized reviewer Atmosphere 2021-Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică 

Dragomir. 

41. Recognized reviewer Agriculture 2021-Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir. 

42. Recognized reviewer Toxics 2021-Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir. 

43. Recognized reviewer Plants 2021-Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir. 

44. Recognized reviewer IJERPH 2021-Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir. 

45. Recognized reviewer Applied Sciences 2021-Conf. Dr. Carmelia Mariana Bălănică 

Dragomir. 

46. Winner of the 2021 Scientist of the Year Open International Competition in the ”Social 

Sciences / Educational Sciences” category, Montreal, Canada - Prof. Dr. Veaceslav 

Manolachi. 

47. Premiul I – Simpozion National cu participare internationala „Noile repere educationale 

in pandemie”, Colegiul Economic Ion Ghica Braila 2021 – Lector dr. Alina Saracu. 

48. Premiul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru anul 2019, Secţiunea 

Ştiinţe Istorice (Premiul Andrei Oţetea) pentru lucrarea „Organizarea administrativă a 

Basarabieisub ocupaţia ţaristă (1912-1917), Editura Istros, Brăila, 2019”. (10 iunie 

2021) - Conf. dr. Sergiu Cornea.  

49. Premiu în cadrul Galei Cercetării la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - 

CEREX UDJG 2021 – Lector dr. Drăniceru Mihai. 

50. Premiu în cadrul Galei Cercetării la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - 

CEREX UDJG 2021 – Lector dr. Victor Manolachi. 
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CERCETARE STUDENŢEASCĂ 

În perioada analizată s-a constatat o creştere a implicării studenţilor în activităţi de cercetare, 

reflectată prin numărul ridicat de studenţi participanţi în cadrul competiţiilor ştiinţifice 

studenţeşti. Astfel, în cadrul sesiunii ştiinţifice studenţeşti din 2021, au fost înregistrate şi 

prezentate oral un număr de 203 lucrări ştiințifice şi de tip review.  

 

TEZE DE DOCTORAT  

În anul 2021 au fost susţinte public 5 teze de doctorat, sub conducerea unor cadre didactice 

de la Facultatea Transfrontalieră (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-

doctorat/8545-sustineri-publice-teze-de-doctorat-2021). 

 

 

 

 

 

https://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/8545-sustineri-publice-teze-de-doctorat-2021
https://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/8545-sustineri-publice-teze-de-doctorat-2021
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6. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Linii de comunicare cu studenții permanent 

deschise (pagina web a facultății, e-mail, FB, 

WhatsApp, Viber, platforme: MT, ZOOM etc.). 

 

Spații dotate și amenajate (toate spațiile din 

corpul K sunt în folosința Facultății 

Transfrontaliere); igienizarea spațiilor, dotarea 

sălilor. 

 

Negocieri cu BCR pentru soluționarea 

problemelor în timp util, astfel încât studenții au 

beneficiat de conturi / burse până la finalul anului 

academic; Analiza valabilității conturilor, 

contactarea studenților și procedarea la distribuirea 

cardurilor în ciuda impedimentelor generate de 

trecerea cu dificultate în Moldova și a riscurilor pe 

care le reprezintă întâlnirea directă cu un număr mare 

de persoane a reprezentanților Facultății 

Transfrontaliere, în contextul restricțiilor impuse de 

pandemie; Procedura de acordare a burselor din 

venituri proprii. 

Demersuri pentru eficientizarea procesului de 

acordare a burselor (colaborare BCR Galați cu BCR 

Chișinău / Cahul) și de deschidere a conturilor 

pentru asociați (rezidenți în Republica Moldova). 

Acces la baze de date internaționale, folosirea 

tehnologiei informaţiei și instrumentelor multimedia 

în predarea  şi învăţarea de specialitate. 

 

Burse pentru toți studenții Facultăţii 

Transfrontaliere (licenţă, master, doctorat). 

 

Organizarea statelor de funcții / acoperirilor 

aferente acestora. 

 

Acces la baze de date internaționale, folosirea 

tehnologiei informaţiei și instrumentelor multimedia 

în predarea  şi învăţarea de specialitate. 

Comunicare offline deficitară atât cu 

studenții cât și cu partenerii din Republica 

Moldova și Ucraina (context pandemic). 

 

Stagii de practică online. 

 

Aplicații de laborator online. 

 

Covid 19 – încetinire cercetare (cercetarea 

pe teren pentru colectarea datelor, munca în 

laborator) . 

 

Nu toți studenții au acces la educația online. 

 

Reducerea numărului de articole BDI. 

 

Neconstituirea grupelor de inginerie (IPA, 

PIP, IPM, CESA). 

 

 

 



ROMÂNIA 
    MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII  
    UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
    FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ 

 

29 
 

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice. 

1. Organizarea de manifestări ştiinţifice – prima 

ediţie a ICCR – Conferinţa internţională 

“Interdisciplinaritate şi cooperare în 

cercetarea transfrontalieră”, Chişinău, 2-4 

decembrie 2021. 

2. Sesiunea de Comunicării Stiinţifice 

Studenteşti, (19-20 mai 2021). 

3. Conferinţa internaţională „Provocări 

contemporane în învăţarea limbii română ca 

L2/L3 sau ca limbă minoritară” (4-6 iunie 

2021). 

 

Infiinţarea Centrului de cercetare “Limba 

noastră”. 

 

Propunerea de programe de studiu anterior 

organizate la Cahul pentru Universităţi din 

Chişinău: Relaţii internaţionale şi studii europene 

(la Chişinău) şi Afaceri internaţionale (la Chişinău), 

Loisir-Fitness (la Chişinău), precum şi înfiinţarea de 

noi programe de studii: Ecologia şi protecţia 

mediului (la Cahul), Traducere şi interpretare 

(engleză; franceză) (la Chişinău), Kinetoterapie şi 

motricitate specială (la Chişinău),  Nutriţie 

(masterat). 

 

Existența Centrului de Cercetare Dezvoltare 

pentru Compozite cu Matrice Termorigide și a 

Centrului lingvistic „Limba noastră” în cadrul 

cărora studenții / masteranzii / doctoranzii și cadrele 

didactice au acces la activități de cercetare-

dezvoltare și inovare în domenii fundamentale 

(Științe inginerești / Științe umaniste și arte). 

 

Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ 

sunt alese potrivit legii, în așa fel încât să asigure 

compatibilitatea cu planurile şi programele de studii 

similare din statele UE şi alte state ale lumii. 

 

Pentru majoritatea disciplinelor există material 

didactic propriu (cursuri, suporturi de curs, studii de 

caz, caiete de aplicații). 
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Reorganizare privind distribuirea programelor de 

studii aferente celor două departamente din Facultate 

potrivit specificului fiecărui departament și alocarea 

fiecărui departament discipline în conformitate cu 

pregătirea de specialitate a titularilor (Domeniul 

Educaţiei fizică şi sportivă a trecut la 

Departamentul de Ştiinţe Aplicate). 

 

Implicarea cadrelor didactice titulare ale facultății în 

activitățile administrative. 

 

Înscrierea în RNCIS a calificărilor aferente 

programelor de studii care se derulează în mai 

multe locații, în vederea obținerii 

autorizărilor/acreditărilor necesare desfășurării în 

condițiile legii a activității didactice (RISE, AI, 

LF), precum şi înnoirea autorizaţiilor de tip ANC 

pentru toate programele Facultăţii. 

Evaluare domeniu  master: Ştiinţa Sportului şi 

educaţiei fizice (Kinetoterapie la domiciliu şi 

Loisir -Fitness). 

Transparentizarea procedurilor din facultate prin 

realizarea de metodologii de admitere, de finalizare 

studii, metodologie grant intern etc. 

Implicarea studenților în deciziile luate de 

conducerea facultății; prezența acestora în Consiliul 

Facultății. 

Transparența deciziilor și acțiunilor din facultate. 

Cadru propice colaborării și comunicării 

eficiente și decente între cadrele didactice titulare și 

asociate. 

Accesul nediscriminatoriu  al tuturor membrilor 

facultății la resursele materiale și financiare 

existente. 

Vizibilitatea activității facultății prin filme 

promoționale care au promovat programele de 

studii din facultate (OPEN GATES, OPEN 

MINDS). 

Repartizarea echitabilă și transparentă a orelor 

plătite membrilor comisiei de admitere. 

Realizarea de proceduri și regulamente care să 
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asigure fluență în derularea programelor și 

proiectelor facultății. 

16 posturi scoase la concurs in 2021. 

Derularea de proiecte  (18 proiecte în derulare în 

anul universitar 2021) şi depuneri de proiecte în anul 

2021 – 12. 

Obținerea a 50 de premii (28 de premii în 2020). 

Participări cu lucrări la conferințe internaționale 

(194 de lucrări în 2021, față de 144 de lucrări în 

2020). 

Participări cu lucrări la conferințe naționale (48 de 

lucrări în 2021, față de 18 lucrări în 2020). 

Demararea înființării Asociației 

multiculturalitate și cooperare transfrontalieră, 

precum şi a Asociaţiei Studenţilor Transfrontalieri. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Sprijin esențial de finanțare de la Universitate 

pentru cercetare și publicarea rezultatelor cercetării 

în reviste Open Acces. 

Susținerea cercetătorilor în cariera timpurie. 

Sprijin pentru păstrarea în prezent a personalului 

de cercetare bine instruit. 

Hrană de la cantină, livrată la birou (ambalată, 

tacâmuri). 

Testare rapidă COVID-19 gratuită. 

Cursuri de dezvoltare profesională și personală 

gratuite. 

Scădere demografică. 

Competitori – programele din universitate. 

Competitori –  alte universități care oferă 

învățământ transnațional. 

Mind-set limitativ pentru idei noi. 

Restricții de circulație la frontiera cu 

Republica Moldova. 

Sănătatea forței de muncă / studenți. 

Instabilitate politică. 

Inegalități sociale (mediu rural 

predominant, mai ales în sudul Moldovei). 


