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I. CONSIDERAȚII GENERALE
Prezentul raport prezintă o sinteză a activității Departamentului de Științe Juridice
derulate în perioada 01.10.2016–30.09.2017, evaluează activitatea de ansamblu a
departamentului și a fiecăruia dintre mebrii acestuia, constituind fundamentul Planului de
activitate al Departamentului de Științe Juridice pentru perioada 01.10.2017 – 30.09.2018.
Raportul analizează activitatea Departamentului din perspectiva Planului de activitate
pentru anul 2016 – 2017, identificând măsura în care obiectivele asumate inițial au fost atinse,
a cauzelor care au generat situația actuală, a aspectelor pozitive ce urmează a fi integrate în
activitatea ulterioară a departamentului și a măsurilor corective ce se impun a fi luate.
Prezentul Raport de activitate a fost întocmit de către Consiliul Departamentului și va
fi prezentat de către Directorul de Departament, Consiliului Facultății de Științe Juridice și
Științe Economice Constanța și membrilor Departamentului.

II. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
DEPARTAMENTULUI ÎN ANUL 2016 - 2017
 Planul operațional al departamentului pentru anul 2016 - 2017
În anul universitar 2016 – 2017, activitatea Departamentului de Științe Juridice
Constanța s-a derulat în baza planului operațional, a obiectivelor, termenelor și
responsabilităților stabilite în cadrul acestuia. Planul operațional a fost elaborat de către
membrii Consiliului Departamentului, prezentat și aprobat de Consiliul Facultății în data de
07.11.2016 și adus la cunoștința membrilor Departamentului.
 Organizarea și derularea ședințelor de departament
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Departamentului, Directorul
Departamentului a convocat, lunar, în perioada 01.10.2016 – 31.07.2017 membrii
departamentului, la întâlniri în cadrul cărora s-au prezentat și dezbătut problemele curente ale
facultății, anunțate în timp util prin intermediul convocatoarelor transmise. Aspectele
discutate în cadrul acestor întâlniri se regăsesc în procesele verbale ale ședințelor de
departament. Toate ședințele organizate de către Consiliul Departamentului au fost statutare,
nefiind necesară reprogramarea acestora.
Directorul Departamentului apreciază faptul că membrii departamentului au participat
activ în cadrul acestor întâlniri, exprimând propuneri ce au contribuit la îmbunătățirea
activității departamentului.
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 Colaborarea cu Consiliul Facultății
Între membrii Consiliului Departamentului și Consiliul Facultății a existat o colaborare
permanentă, propunerile departamentului fiind abordate cu interes și implementate în
activitatea facultății. În perioada următoare, la fel ca în anul universitar 2016 – 2017,
Directorul Departamentului va informa săptămânal membrii Consiliului Facultății asupra
aspectelor relevante ale activității departamentului.
 Raportului de activitate al departamentului în anul 2016 – 2017
La finalul anului universitar 2016 – 2017, respectiv în luna septembrie 2016,
Directorul Departamentului a prezentat și a analizat în cadrul unei ședințe de departament,
Raportul Directorului Departamentului pentru anul universitar încheiat. Acesta reprezintă
fundamentul elaborării Planului Operațional al Departamentului pentru anul 2016 – 2017 și a
măsurilor de îmbunătățire a activității departamentului în perioada următoare.

III.ACTIVITATEA DE PREDARE – ÎNVĂȚARE
Asigurarea calității procesului educațional și îmbunătățirea permanentă a acestuia este
un obiectiv major al conducerii Departamentului, acțiunile derulate în acest context fiind
prezentate în continuare:
 Elaborarea statelor de funcțiuni în conformitate cu standardele ARACIS și asigurarea
concordanței dintre specializarea și performanțele profesionale ale cadrelor didactice și
disciplinele predate
În anul universitar 2016 – 2017 statele de funcțiuni au fost elaborate potrivit
standardelor ARACIS, urmărind asigurarea concordanței între specializările cadrelor didactice
și disciplinele predate.
Previziunile pentru anul universitar 2017 – 2018 și pentru anii care vor urma se
apreciază o stabilizare a numărului de studenți și a normelor didactice.

 Programarea activităților didactice
Programarea activităților didactice a fost una dintre activitățile departamentului, care
a urmărit asigurarea cadrului logistic pentru derularea activităților didactice. Orarul
activităților didactice s-a realizat și afișat pe site-ul facultății în timp util și cu respectarea
principiilor elaborării corecte a orarelor studențești. Activitatea s-a desfășurat de către
lector.univ.dr. Anca Stoian și ca urmare a bunei derulări asigurate, în anul universitar 2017 –
2018, se va realiza de același cadru didactic.
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 Actualizarea fișelor disciplinelor
În anul universitar 2016 – 2017, toți membrii departamentului au actualizat fișele
disciplinei elaborate atât în limba română cât și în limba engleză, pentru a răspunde
exigențelor impuse de derularea activității facultății în context european. Fișele disciplinelor
au fost afișate, în timp util, pe site-ul facultății astfel încât toți cei interesați să aibă acces la
acestea. În prezent fișele de disciplină pe care se fundamentează activitatea cadrelor didactice
cuprind referințe bibliografice actuale, în concordanță cu dotarea bibliotecii și cu cele mai noi
publicații.
 Analiza calității procesului de predare a cursurilor și de susținere a seminariilor
În anul universitar 2016 – 2017 Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a
organizat activitatea de evaluare a procesului de predare a cursurilor și de susținere a
seminariilor, potrivit procedurilor Manualului Calității. Activitatea a constat în prezența la
cursuri și seminarii a unor cadre didactice specializate în domeniul disciplinelor predate și
întocmirea unei fișe de evalure. Comisia a constat faptul că se respectă cerințele legate de
elementele esențiale ce trebuie avute în organizarea cursurilor/seminariilor
 Coordonarea procesului de actualizare a cursurilor și a îndrumarelor pentru seminar
și a depunerii acestora la biblioteca facultății
În anul 2016 – 2017 toate cadrele didactice au utilizat materiale didactice actualizate,
toate acestea fiind depuse și la Biblioteca facultății și afișate pe site-ul facultății în Biblioteca
Virtuală.
 Crearea unui sistem educațional modern bazat pe activități didactice interactive și
aplicative care să asigure formarea competențelor cerute pe piața muncii și trecerea la
utilizarea intensivă a tehnologiilor educaționale moderne
Începând din acest an, toate cadrele didactice care predau la anul I au cursurile
elaborate și susținute, în mod obligatoriu și în format Power Point. În anul următor această
obligație va reveni și celor din anul II, apoi din anul III, astfel încât toate cursurile predate să
beneficieze și de o prezentare grafică.
 Coordonarea derulării în bune condiții a procesului de practică a studenților
Activitatea de practică s-a derulat în bune condiții sub coordonarea a două cadre
didactice desemnate, respectiv Lector univ.dr. Patrick Lazar și Lector univ.dr. Ana Maria
Bejan. Studenții au derulat activități de practică în medii de muncă reale ( pe baza acordurilor
si a protocoalelor de practica incheiate cu institutiile) cât și în cadrul salii de judecata care
funcționează în cadrul facultății.
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IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Activitatea de cercetare științifică a facultății se derulează sub coordonarea Centrului
de Cercetare Științifică, al cărui director este Lector univ.dr. Iulia Grecu. Activitățile derulate
de membrii departamentului în acest context, se concretizează astfel:
 Analiza activității de cercetare științifică derulată de cadrele didactice
În anul universitar 2016 – 2017, cadrele didactice membre ale departamentului au
elaborat Fișele de autoevaluare a activității de cercetare științifică, iar pe baza acestora s-a
elaborat Raportul privind cercetarea științifică pentru anul 2016, raport afișat pe site-ul
facultății.
Analiza fișelor de autoevaluare evidențiază faptul că toate cadrele didactice au derulat
o activitate de cercetare cu rezultate bune sau mai putin satisfacatoare, în anul universitar
2016 – 2017.Cadrele didactice au derulat activități de cercetare în proporții diferite, uneori
existând diferențe relevante. Punctajele obținute de către cadrele didactice potrivit activității
de cercetare derulate și aprecierea comparativă a acestora, va constitui un crieteriu important
în promovarea membrilor departamentului.

 Derularea contractelor de cercetare
În anul 2016 – 2017 nu au fost derulate contracte de cercetare de către membrii
departamentului, însă mai multe cadre didactice au fost implicate în procesul de scriere și
depunere de cereri de finanțare pentru obținerea de fonduri destinate derulării de activități cu
studenții și îmbunătățirii relevanței practice a activităților didactice derulate în cadrul
facultății. Cadrele didactice, membre ale departamentului, care au coordonat procesul de
scriere a proiectelor sunt: prof.univ.dr. Mihnea Drumea, Conf.univ.dr. Roxana Topor,
lector.univ.dr. Ana Maria Bejan, Lector univ.dr. Flavia Ghencea.

 Organizarea conferințelor științifice în cadrul facultății și implicarea cadrelor
didactice
În anul universitar 2016 – 2017 cadrele didactice ale Departamentului de Științe
Juridice au participat, în perioada 18 – 19 noiembrie 2016 la a șaptea ediție a conferinței
internaționale ICBE. La eveniment au participat cu lucrări 5 cadre didactice din cadrul
departamentului. De asemenea, cadrele didactice membre ale departamentului au fost
implicate și în comitetul de organizare și comitetul științific al conferinței. La conferință au
participat și cadre didactice din alte universități precum și din străinătate. Conferința a fost
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organizată corespunzător și s-au obținut rezultatele așteptate, păstrându-se tradiția organizării
acestui eveniment. Tot în acest an universitar cadrele didactice ale departamentului au
participat la organizarea conferinței naționale a studenților și masteranzilor (derulată în
perioada 17 – 18 mai 2017) și, de asemenea, în calitate de coordonatori ai lucrărilor elaborate
de studenți.
 Organizarea și desfășurarea cercurilor științifice studențești
În anul universitar 2016 – 2017 s-au derulat activități de cercetare cu studenții, în
cadrul a 6 cercuri științifice organizate de membrii departamentului. În urma acestor activități
studenții și masteranzii au participat la conferința științifică și au elaborat lucrări pentru
examenul de licență și disertație. Doamna lector univ.dr Anca Magiru coordoneaza buna
desfasurare a activitatilor cercurilor stiintifice studentesti.

V. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA EXAMENULUI DE
LICENȚĂ/DIZERTATIE
În anul universitar 2016–2017, membrii departamenului au fost implicați în
organizarea examenului de licență/dizertatie pentru programul de licență Drept și programul
de masterat Drept Penal. Examenele s-au derulat în bune condiții, cadrele didactice au răspuns
solicitărilor aferente examenului de finalizare a studiilor.

VI. ACTIVITĂȚILE PROMOȚIONALE

În anul universitar 2016 – 2017, direcțiile de acțiune au fost: promovarea facultății la
nivelul liceelor prin prezentările făcute de către cadrele didactice, prezența reprezentanților
facultății la târgurile de promovare a ofertei educaționale organizate în județul Constanța,
organizarea de cursuri gratuite de pregătire a liceenilor pentru promovarea examenului de
bacalaureat, organizarea de concursuri pentru studenții facultății astfel încât aceștia să fie
atrași către cursurile de masterat. Toți membrii departamentului s-au implicat în activitățile
promoționale. Activitățile de promovare s-au derulat sub coordonarea Lector univ.dr. Adina
Trandafir.
VII.ASIGURAREA CALITĂȚII
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Rapoartele elaborate de CEACF privind activitatea derulată de membrii
departamentului nu evidențiază aspecte negative. În urma evaluării multicriteriale, punctajul
mediu obținut la nivelul Departamentului de Științe Juridice a fost de 180,46 de puncte, ceea
ce depășește punctajul obținut anul trecut.
Primele 5 punctaje au fost obţinute de către: lector univ.dr Lazăr Rareș Patrick,
prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu, lector univ.dr Stoian Anca-Iulia, lector univ.dr Magiru
Anca iar cele mai mici cinci punctaje: Lector univ.dr. Dutu Tiberiu, Conf.univ.dr. Dinu
Gheorghe.
Directorul de Departament a realizat şi o analiză calitativă a cadrelor didactice
membre ale departamentului, în urma căreia a evidenţiat implicarea relevantă în activitatea
Departamentului de Ştiinţe Juridice, în anul universitar 2016 - 2017 a următoarelor cadre
didactice: prof.univ.dr. Drumea Mihnea, lector.univ.dr. Anca Stoian, lector.univ.dr. Ana
Maria Bejan, Lector univ.dr. Ingrid Nicolau, lector univ.dr.Liliana Lazar.

VI. COLABORAREA STUDENȚI – CADRE DIDACTICE / FACULTATE
Asigurarea unei bune relații de colaborare studenți – cadre didactice este unul dintre
obiectivele facultății pe termen scurt și mediu. Astfel, la nivelul conducerii facultății se
apreciază faptul că parteneriatul profesor-student orientat spre atingerea obiectivului comun al
ambelor părți interesate, respectiv o realistă orientare și consiliere a studenților/absolvenților
pe parcursul anilor de studiu și după absolvire, pe piața muncii, poate deveni un avantaj
competitiv al facultății. Direcțiile de acțiune identificate până în prezent și aprecierea
rezultatelor obținute sunt prezentate în continuarea prezentului raport.
 Asigurarea unei comunicări permanente între studenți și cadre didactice prin
promovarea tutoriatului și extinderea activității Centrului de Consiliere și Orientare
Profesională
La nivelul facultății există practica programării, la începutul fiecărui an universitar, a
orelor pe care cadrelor didactice le alocă întâlnirilor cu studenții, cu scopul îndrumării
acestora pe parcursul vieții academice. Fiecare an de studiu este îndrumat de către un tutore
care are întâlniri periodice cu studenții pentru a aborda aspecte ce țin de viața de student.
De asemenea, în cadrul facultății funcționează Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră în cadrul căruia studenții se prezintă pentru a discuta probleme specifice dezvoltării
lor profesionale.
 Atragerea și implicarea studenților în activitățile derulate în cadrul facultății
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Studenții se implică activ în activitățile derulate în cadrul facultății, beneficiile fiind
de ambele părți (ex: activități de promovare a facultății, participarea la întâlniri cu angajatorii,
elaborarea de proiecte, evenimente festive ale facultății etc.).
 Actualizarea permanentă a site-ului facultății și oferirea de răspunsuri prompte la
întrebările adresate de către studenți
Facultatea pune la dispoziția studenților și a cadrelor didactice un site bine organizat și
care, ca urmare a implicării efective a unor membrii ai departamentului, este actualizat
permanent. În cadrul acestuia, sectiunea de comunicare cu studentii a funcționat foarte bine
(s-a stabilit ca standard maximum 48 de ore în care studentul să primească răspunsul solicitat
– dar evidentele arata că, în cele mai multe cazuri, răspunsurile au fost transmise mult mai
rapid - sub 24 de ore). Aprecierile venite din partea studenților și a conducerii universității
susțin aprecierile privind calitatea informațiilor transmise prin intermediul site-ului. Cadrul
didactic care se ocupă de coordonarea procesului de actualizare a site-ului este Conf.univ.dr.
Octav Neguriță


Organizarea si desfasurarea concursului de Educatie Juridica Know the Law;

Indiferent de meserie, cu toții suntem cetățeni și avem atât drepturi cât și îndatoriri. Însă, câți
dintre noi cunosc, la un nivel minim, noțiuni de justiție? Această întrebare a stat și la baza concursului
de educație juridică dedicat elevilor de liceu, “Know the law”, organizat de conf.univ.dr. Roxana
Topor, lector univ.dr. Ana Maria Bejan in colaborare cu studentii facultatii. Concursul se dorește a
deveni o tradiție și are toate șansele să se transforme într-o competiție importantă pentru liceeni.



Organizarea si desfasurarea Workshop-ului "Orizonturi și perspective
profesionale"
Departamentul de Stiinte juridice da posibilitatea studentilor de la Facultatea de Stiinte
Juridice sa sa intalneasca cu reprezentantii prefesiilor juridice reprezentative:
mediator/arbitru, avocat, executor, judecator, notar, jurist, procuror.
 "Biblioteca vie" - Activitate desfasurata in luna martie-aprilie 2017, in colaborare cu
Penitenciarul Constanta-Poarta Alba care are ca scop citirea unei carti vii.
Fiecare persoana fiind o carte pe care citirorii (studentii) o imprumuta pentru o
perioada de aproximativ 20 de minute. Cartile sunt in fapt, detinuti si angajati din cadrul
personalului administraiv al Penitenciarului. Cititorii vor fi astfel familiarizati cu modul de
organizare si desfasurare a activitatilor din Penitenciar, avand astfel posibilitatea sa discute cu
cei direct implicati.
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VII. RELAȚIILE DE COLABORARE ÎNTRE MEMBRII
DEPARTAMENTULUI ȘI CREȘTEREA NIVELULUI DE IMPLICARE A
CADRELOR DIDACTICE ÎN ACTIVITĂȚILE FACULTĂȚII
Conducerea facultății apreciază că atașamentul cadrelor didactice față de activitatea
facultății și față de studenți reprezintă aspecte deosebit de importante pentru succesul pe
termen lung al instituției. Din acest motiv, se dorește dezvoltarea unei culturi organizaționale
care să promoveze satisfacția de a fi membru activ al departamentului, iar demersurile făcute
în acest sens sunt prezentate în continuare.

 Introducerea și permanentizarea unui stil de lucru adecvat obținerii de performanței,
în termenele stabilite și cu gestiunea optimă a resurselor
Aspectele legate de îndeplinirea sarcinilor de către membrii departamentului și
respectarea termenelor stabilite de comun acord în cadrul ședințelor de departament sunt
monitorizate de conducerea departamentului. Există evidențe care atestă modul în care cadrele
didactice respectă termenele și întocmesc sarcinile ce le revin.
 Repartizarea în mod echilibrat a răspunderilor și sarcinilor între membrii colectivului
departamentului
Toți membrii corpului didactic sunt implicați în activitățile ce se desfășoară la nivelul
facultății, altele decât cele didactice și de cercetare. Implicarea acestora este evidențiată în
fișele de autoevaluare elaborate la finalul anului universitar. În funcție de punctajele obținute
cadrele didactice sunt apreciate și în funcție de aceste aspecte. Așa cu reiese din prezentul
raport, în anul universitar 2015 – 2016, se poate remarca faptul că există cadre didactice care
nu au preluat sarcini asimilate activităților suport derulate în cadrul facultății.
Pentru a corecta această stare de fapt și pentru a implica în activitățile facultății
întregul potențial intelectual și de experiență al membrilor departamentului, în anul universitar
2017 – 2018 se vor elabora evidențe lunare ale modului în care cadrele didactice îndeplinesc
sarcinile ce le revin astfel încât aceste aspecte să fie cunoscute din timp pentru a putea fi
soluționate. De asemenea, se va avea în vedere o echilibrare a sarcinilor transmise spre
îndeplinire cadrelor didactice, astfel încât să se asigure o mai mare eficiență în realizarea
acestora.
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 Consultarea tuturor membrilor colectivului departamentului în luarea deciziilor ce
privesc funcționarea departamentului și asigurarea transparenței decizionale și a spiritului de
echipă în cadrul departamentului
Pe parcursul anului universitar 2016 – 2017 deciziile luate la nivelul managementului
facultății au fost explicate cadrelor didactice, fapt care a determinat acceptarea acestora fără a
fi generate conflicte.
Pentru anul universitar 2017 – 2018, conducerea departamentului va promova aceeași
atitudine de respect față de aspirațiile umane și profesionale ale membrilor departamentului,
față de sentimentele acestora, față de ideile și sugestiile exprimate, promovând valori precum
integritatea, spiritul de echipă, responsabilitatea și echitatea.
 Evaluarea cadrelor didactice în mod transparent și cu luarea în considerare a tuturor
activităților prin care s-au implicat în buna funcționare a facultății
În anul universitar 2016–2017, conducerea departamentului a evidențiat performanțele
membrilor departamentului și faptul că acest aspect este cunoscut și apreciat la nivelul
conducerii facultății. Instrumentele utilizate în acest sens sunt: centralizatorul evaluării
multicriteriale a cadrelor didactice, evaluarea comparativă a activității didactice și de
cercetare a membrilor departamentului, rapoarte de autoevaulare a activității derulate în
cadrul facultății prin intermediul cărora cadrele didactice pot informa departamentul asupra
implicării de ansamblu în performanța facultății, evidența modului în care cadrele didactice
respectă termenele privind realizarea sarcinilor, raportul de activitate al departamentului în
care sunt precizate în mod clar atât performanțele cât și deficiențele constatate în derularea
activității facultății și a membrilor departamentului.
CONCLUZII
În anul 2016 - 2017 Departamentul de Științe Juridice a derulat o activitate ce poate fi
apreciată, pe ansamblu, ca fiind pozitivă. Principalele aspecte care se remarcă sunt prezentate
în continuare:
 Rezultate pozitive ale activității derulate în cadrul departamentului în anul
universitar 2016 – 2017
- Formalizarea activităților departamentului și respectarea procedurilor de lucru;
- Buna colaborare cu Consiliul Facultății fapt ce asigură eficiență în transmiterea
problemelor cu care se confruntă membrii departamentului și soluționarea acestora prin
măsuri ce țin de competența conducerii facultății;
- Organizarea si desfasurarea concursului de Educatie Juridica Know the Law;
- Organizarea si desfasurarea Workshop-ului "Orizonturi și perspective profesionale"
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- "Biblioteca vie" -activitate desfasurata in colaborare cu Penitenciarul Constanta-Poarta
Alba care are ca scop citirea unei carti vii.
- Menținerea complexității procesului de evaluare a cadrelor didactice, prin luarea în
considerare a tuturor rezultatelor acestora ce pot contribui la succesul facultății, precum și
creșterea relevanței rezultatelor procesului de evaluare;
- Participarea membrilor departamentului la scrierea unui proiect finanțat din fonduri
europene;
- Reacreditarea programului de studii de licenta Drept
- Derularea în bune condiții a examenului de licență;
- Intensificarea activităților de natură promoțională derulate în cadrul facultății;
- Creșterea semnificativă a numărului de studenti/ masteranzi înscriși
- Site-ul facultății bine organizat și actualizat permanent;
- O bună comunicare între membrii departamentului și conducerea facultății.
 Puncte slabe ale activității derulate în cadrul departamentului în anul universitar
2016 – 2017
Două cadre didactice nu au derulat activitate de cercetare în anul universitar
încheiat;
Dezechilibru între repartizarea responsabilităților privind derularea activităților
suport, între membrii departamentului.
Pornind de la concluziile prezentului raport de evaluare a activității departamentului și
a membrilor acestuia, se va elabora Planul de activitate al Departamentului de Științe
Juridice pentru anul 2017 – 2018.
Prezentul Raport a fost prezentat de către Directorul Departamentului de Științe Juridice
– Conf.univ.dr. Roxana Topor – și aprobat în ședința Consiliului Facultății de Științe Juridice
și Științe Economice Constanța din data de 02.10.2017.

Director Departament,
Conf.univ.dr. Roxana Topor

