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Anexa 3 la Hotărârea Senatului nr. 53 din 14 aprilie 2017 

 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 

 

 

 

 

Raportul de activitate pe anul 2016 

al Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic 
 

 

INTRODUCERE  

 

 Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic (DFCTT) este o unitatea 

academică, structurală și funcţională, fără personalitate juridică, din cadrul Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați, instituție de învățământ superior acreditată în conformitate cu Legea nr.1/2011. 

Departamentul funcţionează în baza Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 25.944/1.02.1999. 

 DFCTT a fost creat prin Proiectul TEMPUS al Comunităţii Europene, JEP 11243-96, având 

ca obiect de activitate pregătirea cursanților din interiorul şi din afara comunităţii academice, prin 

cursuri de iniţiere, specializare, perfecţionare ș.a. activități specifice de formare continuă.  

 Activitatea DFCTT se desfășoară în baza reglementărilor legale în vigoare, a regulamentelor 

interne, completate cu prevederile Regulamentului de funcționare al DFCTT, avizat prin Hotărârea 

Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați nr. 216 din 17 noiembrie 2016, Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al DFCTT poate fi modificat și completat prin Hotărârea Senatului 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație. 

 DFCTT este acreditat drept furnizor de programe de formare profesională și transfer 

tehnologic, având în componență Centrul de Transfer Tehnologic CTT UGAL, entitate integrată în 

Rețeaua Națională pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT), infrastructura națională de 

inovare și transfer tehnologic. 

 DFCTT poate reprezenta Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în relațiile de parteneriat 

cu agenții economici, instituțiile publice, asociații, fundații sau alte forme de organizare și cu 

societatea civilă pentru a promova serviciile de formare profesională, transfer tehnologic, 

parteneriate pentru accesări fonduri europene/naționale și alte activități specifice. 

 Conform viziunii înființării sale, DFCTT vizează realizarea următoarelor obiective: 

 a) derularea proceselor de educație permanentă, ce continuă și completează educația de bază 

a adulților, însumând activități pentru dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și a aptitudinilor de 

care adultul are nevoie, pentru a-i ajuta să-și găsească poziția potrivită în societate; 

 b) dezvoltarea legăturilor dintre universitate și agenții economici, în cadrul formării continue 

a personalului pentru reactualizarea cunoștințelor și competențelor profesionale; punerea în practică 

a activităților de formare și de adaptare la nevoile agenților economici sau la evoluția pieței; 

 c) conversia profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; 
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 d) reducerea riscurilor de incapacitate/capacitate redusă de adaptare la evoluțiile tehnologice 

și de structură ale economiei, pregătindu-i pe cei amenințați cu concedierea pentru schimbarea 

activității profesionale, în cadrul sau în afara firmei în cauză; 

 e) promovarea profesională, permițând angajaților universității obținerea unei calificări 

superioare; 

 f) întărirea parteneriatului dintre agenții economici și universitate, prin promovarea noilor 

tehnologii, în special prin intermediul programelor comune universitate – industrie, concretizate în 

contracte de parteneriat; 

 g) furnizarea de servicii de consultanță și a asistenței de specialitate. 

 

A. Obiectul de activitate al DFCTT 

 

 Conform Regulamentului DFCTT, aprobat în ședința Senatului nr. 216 din 17 noiembrie 

2016, departamentul are următoarele obiecte de activitate: 

 a) organizarea de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

și de specializare pentru absolvenții învățământului superior; 

 b) organizarea cursurilor de formare continuă pentru elevi, absolvenți de liceu și absolvenți 

ai învățământului superior; 

 c) organizarea programelor de formare profesională continuă/educație permanentă a 

adulților, prin perfecționarea pregătirii profesionale și dobândirea unor noi calificări profesionale. 

Dobândirea unor noi competente profesionale se face prin cursuri de inițiere, calificare, 

perfecționare, specializare, recalificare ș.a. 

 d) organizarea conferințelor, a colocviilor și a reuniunilor de lucru, favorizând contactele 

între studenți, universitari și specialiștii din industria națională sau cea internațională; 

 e) dezvoltarea programelor de colaborare mediu academic - industrie, concretizate prin 

contracte de parteneriat, cu obiectiv principal promovarea transferului tehnologic; 

 f) realizarea unor parteneriate și schimburi de experiență între studenți, cadre didactice, 

specialiști, personalul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și alte universități/ instituții din tară 

și străinătate, în scopul îmbunătățirii competențelor organizatorice, didactice, științifice ori 

manageriale și participării la programe interne și internaționale; 

 g) promovarea imaginii Universității „Dunărea de Jos” din Galați pe plan național și 

internațional; 

 h) dezvoltarea unor programe de formare profesională, prin care studenții Universității 

„Dunărea de jos” din Galați să fie implicați în transferul tehnologic; 

 i) identificarea și accesarea programelor de finanțare, ce vizează activități de formare 

continuă și/sau promovarea transferului tehnologic. 

 j) întocmirea și depunerea cererilor de propuneri de proiecte în domeniul formării continue 

și/sau al cercetării–dezvoltării –inovării și implementarea proiectelor finanțate. 

 k) acordarea consultanței de specialitate în domeniul proprietății intelectuale și industriale, 

pentru personalul universității și pentru partenerii externi. 

 l) contribuie la realizarea actelor juridice dintre Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și 

terți (contracte de licență, transfer al proprietății intelectuale către mediul de afaceri ș.a.). 

 Activitățile precizate anterior nu sunt limitative, putând fi completate cu altele, în condițiile 

avizului prealabil al conducerii universității. 

 

 B. Cadrul organizatoric și de funcționare  

 

 Conform organigramei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin HS               

nr. 103 din 15.03.2016, DFCTT are o dublă subordonare instituțională, respectiv subordonarea 

directă față de Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, respectiv față de Senatul acesteia. 

 Coordonarea și legătura permanentă a DFCTT cu forurile ierarhic superioare sunt asigurate 
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de prorectorul desemnat în această calitate. 

 

 

Figura nr. 1 Subordonarea ierarhică a DFCTT 
(sursa Regulament intern DFCTT) 

 

C. Structura de personal a DFCTT 

 

DFCTT funcționează în prezent cu un număr de 3 angajați permanenți, coordonați de un 

director, cadru didactic al universității, cu o funcție administrativ-academică numit prin Decizia 

Rectorului (tabel 1). 

 

Tabel nr. 1. Angajații DFCTT și calificarea acestora (2016) 

Nr. 

crt 

Nume și 

prenume  
Funcția 

Pregătirea profesională/ 

calificare/atribuții 

Statut 

 în cadrul DFCTT 

1.  
Bratoveanu 

Bogdan 

Dumitrache 

Administrator 

patrimoniu 

Studii juridice/Jurist/administrare 

patrimoniu 
angajat permanent 

2. 
Jipa Daniela 

Natalia  
Secretar  

Studii în administrația publică/ 

licențiat în științe administrative/ 

Secretar departament 

angajat permanent, 

dublă subordonare 

director DFCTT - 

secretar șef universitate 

3. 
Corodescu 

Mariana  

Administrator 

financiar  

Studii economice 

economist/administrare financiară 
angajat permanent 

4. 
Stanciu 

Silvius 

Director 

DFCTT 

Studii inginerești/Studii 

economice  dr. inginer/ dr. 

economist.  

Conducere DFCTT 

angajat în funcție 

administrativ - 

academică 

 (sursa documente interne DFCTT) 

  

Conform Regulamentului DFCTT, directorul DFCTT este de drept director al Centrului de 

Transfer Tehnologic CTT UGAL, respectiv al altor entități funcționale în cadrul DFCTT, funcții 

care nu vor fi remunerate suplimentar și care nu au implicații privind cumulul de funcții sau conflict 

de interese.  

 Relațiile organizatorice DFCTT – CTT UGAL – Universitate, respectiv cu mediul extern al 

universității sunt prezentate în figura 2. 

 

RECTOR 
Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galaţi 

 

Departamentul de Formare Continuă și  
Transfer Tehnologic 

DFCTT 

Facultate 1... n 

SENAT 
Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galaţi 
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 Rectorul Universității 
„Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Departamentul de Formare Continuă și  
Transfer Tehnologic 

D.F.C.T.T. 

Mediul  

Extern 

Senatul Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați 

Facultatea 1 .... n 
Cadru Didactic 

Coordonator  
Program  

 
Serviciile  

administrative ale 

universității 

 Centrul de Transfer 

Tehnologic – UGAL 

Membru ReNITT 

 
 

Figura nr. 2 Relații organizatorice ale DFCTT 
(sursa Regulament DFCTT) 

 

  DFCTT colaborează, pe baza unui contract individual de muncă, cu cadre didactice angajate 

ale universității, pentru derularea activităților specifice departamentului acestea fiind remunerate în 

regim de plata cu ora. În cazul în care nu există disponibilitatea/ calificarea necesară pentru 

derularea unor programe de formare profesională solicitate de piața muncii sau a altor activități 

specifice, DFCTT poate contracta colaboratori externi, cu aprobarea conducerii universității, 

angajarea fiind realizată prin intermediul serviciilor specializate ale universității. 

 

 D. Finanțarea DFCTT 

 

Finanțarea DFCTT se face prin aport complex, astfel : 

 - venituri din activități proprii: taxe de studii, venituri realizate din consultanță şi evaluare, 

venituri realizate din manifestări științifice, activități de cercetare; 

 - alocații de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, contribuții ale organizațiilor 

sindicale şi patronate, din Fondul Național al Formării Profesionale, constituit în condițiile legii, din 

Fondul pentru Plata Ajutorului de Șomaj, din fonduri existente pentru aceste destinații, precum şi 

din alte surse: sponsorizări, donații, subvenții, taxe ș.a; 

 - concesiuni, venituri legate de cesiunea proprietății intelectuale și industriale. 

Conform art. 19 din Statutul de funcționare al DFCTT, 75% din veniturile realizate de către 

departament reprezintă costuri aferente organizării şi derulării activităților proprii, iar o cotă de 25% 

din veniturile realizate se alocă universității. 

 Remunerarea cadrelor didactice cu care colaborează DFCTT se face din bugetul 

programului de formare, pe baza statelor de funcții și a centralizatorelor propuse și avizate de către 

Directorul DFCTT și aprobate de către reprezentantul legal al universității, cu respectarea 

normativelor în vigoare. Activitatea din cadrul programelor de formare continuă se normează 

separat şi nu intră sub incidența art. 288, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

 Efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget se va face prin serviciul financiar-contabil al 

universității, la solicitarea coordonatorului de program, cu avizul directorului DFCTT și cu 

aprobarea reprezentantul legal al universității, numai după încasarea taxelor prevăzute în deviz.  

 Repartizarea cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale (dotări, deplasări, taxe etc.) se 

va face doar după asigurarea integrală a fondurilor necesare cheltuielilor prioritare formării continue 

pentru activități didactice, suport de curs, multiplicare cursuri etc. 

 

 E. Promovarea DFCTT 
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 Promovarea programelor, proiectelor și inițiativelor DFCTT se realizează în principal prin 

intermediul site-ului www.dfctt.ugal.ro, legătura virtuală a departamentului cu membrii universității 

și cu comunitatea de afaceri. În condițiile în care departamentul nu dispune de un buget alocat 

promovării, utilizarea internetului este singura modalitate prin care ne putem promova activitatea. 

  

 
Site DFCTT – varianata modernizată 

 

 

I. PROGRAME DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ  

 

 În cadrul DFCTT pot fi organizate următoarele tipuri de programe: 

 

 Programe de perfecționare; 

 Programe de conversie profesională; 

 Cursuri de formare continuă; 

 Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; 

 Alte programe de pregătire profesională. 

 În anul 2016 DFCTT a derulat programe de formare continuă, programe de conversie 

profesională și programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. 

 

 1.1  Planuri de învățământ aprobate de către Senatul Universității „Dunărea de 

Jos" din Galați în 2016 

Pe parcursul anului 2016 DFCTT a pregătit și aprobat un număr de 17 noi planuri de 

învățământ, realizate prin colaborare cu directorii de programe, cadre didactice ale universității: 

 

1. Limba română ca limbă străină - Nivel de competență lingvistică A1 conform Cadrului 

european comun de referință pentru învățarea limbilor străine (CECRL); curs de formare continuă, 

forma de învățământ: cu frecvență; număr total ore: 40; număr total de credite: 4, conform Hotărârii 

de Senat nr. 120 din 05.05.2016. 
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2. Limba română ca limbă străină - Nivel de competență lingvistică A2, conform Cadrului 

european comun de referință pentru învățarea limbilor străine (CECRL); curs de formare continuă, 

forma de învățământ: cu frecvență; număr total ore: 40; număr total de credite: 4, conform Hotărârii 

de Senat nr. 120 din 05.05.2016. 

 

3. Limba română ca limbă străină - Nivel de competență lingvistică B1 conform Cadrului 

european comun de referință pentru învățarea limbilor străine (CECRL); curs de formare continuă, 

forma de învățământ: cu frecvență; număr total ore: 40; număr total de credite: 4, conform Hotărârii 

de Senat nr. 120 din 05.05.2016. 

 

4. Limba română ca limbă străină - Nivel de competență lingvistică B2 conform Cadrului 

european comun de referință pentru învățarea limbilor străine (CECRL); curs de formare continuă, 

forma de învățământ: cu frecvență; număr total ore: 40; număr total de credite: 4 conform Hotărârii 

de Senat nr. 120 din 05.05.2016. 

 

5. Didactica limbii române ca limbă străină; curs de formare continuă, forma de învățământ: cu 

frecvență; număr total ore: 120; număr total de credite: 10, conform Hotărârii de Senat nr. 120 din 

05.05.2016. 

 

6. Predarea - învățarea integrată a conținutului și a limbii române ca limbă străină în cadrul 

disciplinelor socio-umane; curs de formare continuă, forma de învățământ: cu frecvență; număr 

total ore: 120; număr total de credite: 10, conform Hotărârii de Senat nr. 120 din 05.05.2016. 

 

7. Biologie, domeniul Știința mediului, program de conversie profesională, forma de 

învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de credite: 120, conform Hotărârii 

de Senat nr. 140 din 14.07.2016. 

 

8. Biologie, domeniul Știința mediului, program de conversie profesională, forma de 

învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 420; numărul total de credite: 90, conform Hotărârii 

de Senat nr. 140 din 14.07.2016. 

 

9. Ingineria produselor alimentare, domeniul Ingineria Produselor Alimentare program de 

conversie profesională, forma de învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de 

credite: 120, conform Hotărârii de Senat nr. 140 din 14.07.2016. 

 

 

10. Limba și literatura engleză, domeniul Limbă și literatură, program de conversie 

profesională, forma de învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de credite: 

120, conform Hotărârii de Senat nr. 140 din 14.07.2016. 

 

11. Educație fizică, domeniul Educație fizică și sport, program de conversie profesională, forma 

de învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de credite: 120, conform 

Hotărârii de Senat nr. 140 din 14.07.2016. 

 

12. Matematică, domeniul Matematică, program de conversie profesională, forma de 

învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de credite: 120, conform Hotărârii 

de Senat nr. 140 din 14.07.2016. 

 

13. Tehnologie și control în alimentație publică și turism, domeniul Inginerie și management 

în agricultură și dezvoltare rurală, program de conversie profesională, forma de învățământ: cu 
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frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de credite: 120, conform Hotărârii de Senat nr. 140 

din 14.07.2016. 

 

14 Cultură civică, domeniul Drept, program de conversie profesională, forma de învățământ: cu 

frecvență, număr total de ore: 560; numărul total de credite: 120, conform Hotărârii de Senat nr. 153 

din 16.09.2016. 

 

15. Universitatea vârstei a treia, curs de formare continuă, forma de învățământ: cu frecvență; 

număr total ore: 168; număr total de credite: 14, conform Hotărârii de Senat nr. 210 din 13.10.2016. 

 

16. Analize fizico-chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare, curs de formare 

continuă, forma de învățământ: cu frecvență, număr total de ore: 24; numărul total de credite: 2, 

conform Hotărârii de Senat nr. 215 din 2.11.2016. 

 

17. Analiza statistică și prelucarea datelor experimentale din cercetare în domeniul științei 

alimentelor, domeniul Ingineria produselor alimentare, program postuniversitar de formare și 

dezvoltare profesională continuă, forma de învățământ: cu frecvență; număr total ore: 40; număr 

total de credite: 3, conform Hotărârii de Senat nr. 215 din 2.11.2016 și avizului M.E.N.C.Ș. nr. 

45579 din 8.11.2016.  

   

  DFCTT a evaluat în permanență programele de formare profesională și perfecționare 

continuă, aprobate în anii anteriori, existente în portofoliul departamentului și a adaptat denumirea 

și conținutul acestora cu programele de studiu avizate din cadrul universității și cu reglementările 

legale în vigoare. 

 

 

1.2 Planuri de învățământ aprobate MENCȘ în anul 2016 

 

 Pe parcursul anului 2016 a fost parcursă procedura internă de avizare/aprobare și a fost 

obținută aprobarea de către MENCȘ a planului de învățământ Analiza statistică și prelucarea 

datelor experimentale din cercetare în domeniul științei alimentelor, domeniul Ingineria 

produselor alimentare, cu următoarele caracteristici: 

 

 program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă; 

 forma de învățământ: cu frecvență;  

 număr total de ore alocate programului 40;  

 număr total de credite-3,  

 director de program – prof. univ. dr. Daniela Borda, Facultatea de Ştiinţa și Ingineria 

Alimentelor. 

 

 Programul de formare a fost avizat intern, conform Hotărârii de Senat nr. 215 din 2.11.2016 

si aprobat la nivel de minister de specialitate prin Avizul M.E.N.C.Ș. nr. 45579/8.11.2016.  

 Cursul a fost realizat la solicitarea partenerului DFCTT: Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare pentru Bioresurse Alimentare IBA București, fiind destinat unei serii de 37 

cursanți, conform Contractului nr. 263/15.11.2016.  

 Derularea cursului a avut loc în luna noiembrie. La examinarea finală promovabilitatea afost 

100%,  toți cursanți absolvind cu note de 9 și 10. 

 

1.3 Programe de formare și dezvoltare profesională derulate în anul 2016 
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 În anul 2016 DFCTT a derulat 38 programe de studiu, la care au participat 1372 cursanți. 

Tipul programului de formare, perioada de derulare și numărul de cursanți înscriși la fiecare 

program la  sunt prezentate în tabelul nr. 1.  

 

Tabel nr. 1. Programe derulate de DFCTT în 2016 

Nr. 

crt. 
Tip program Denumire program Perioada Cursanți  

1.  
Program de conversie 

profesională 
Limba si literatura engleză – Seria 1 2014-2016 21 

2.  
Program de conversie 

profesională 
Biologie -Seria 2 2014-2016 36 

3.  
Program de conversie 

profesională 
Educație fizică - Seria 1 

2014-2016 
43 

4.  
Program de conversie 

profesională 
Matematică -  Seria 2 

2014-2016 
32 

5.  
Program de conversie 

profesională 

Tehnologie și control în alimentație 

publică și turism -  Seria 7 
2014-2016 24 

6.  
Program de conversie 

profesională 
Educație tehnologică 2014-2016 23 

7.  
Curs de formare 

continuă 

 Pregătire teoretică în domeniul 

instalațiilor electrice pentru electricieni - 

Seria 24 

26.02.2016 -

28.02.2016 
82 

8.  
Curs de formare 

continuă 

 Pregătire teoretică în vederea obținerii 

calității de verificator de proiecte, 

responsabili tehnici cu execuția și 

experți tehnici de calitate și 

extrajudiciari –  

Seria 4 

04.03.2016 

06.03.2016 
3 

9.  
Curs de formare 

continuă 

 Manageri energetici din industrie. Seria 

1 

04.03.2016-

22.03.2016 
4 

10.  
Curs de formare 

continuă 

 Limba engleză. Nivel de competență 

lingvistică A1/ A2  

08.04.2016 

28.05.2016 
18 

11.  
Curs de formare 

continuă 

 Limba română pentru cetățeni străini 

aflați temporar în România - Seria 4 

10.04.2016 

15.04.2016 
17 

12.  
Curs de formare 

continuă 

 Limba italiană. Nivel de competență 

lingvistică A1 - Seria 1 

28.05.2016 

30.06.2016 
41 

13.  
Curs de formare 

continuă 
Didactica limbii române ca limbă străină 

22.06.2016 

10.07.2016 
47 

14.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de competență 

lingvistică A2 – Seria 1 

7.07.2016 – 

17.07.2016 

43 

15.  
Curs de formare 

continuă 

Predarea- învățarea integrată a 

conținutului și a limbii române ca limbă 

străină în cadrul disciplinelor socio-

umane.  

21.08.2016- 

28.10.2016 
20 

16.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română ca limbă străină.       

Limbaje specializate- Seria 3  

22.08.2016 

12.10.2016 
35 
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17.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de competență 

lingvistică B1 – Seria 1 

02.09.2016-

07.10.2016 
42 

18.  
Curs de formare 

continuă 

Limba engleza. Nivel de competență 

lingvistică  A1/A2  

19.09.2016  

25.09.2016 
31 

19.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română ca limbă străină. Limbaje 

specializate - Seria 4 

03.10.2016 

24.11.2016 
34 

20.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de competență 

lingvistică B2 – Seria 1 
07.10.2016  43 

21.  
Program de conversie 

profesională 
Limba si literatura engleză – Seria 3 

Octombrie 

2016 
36 

22.  
Program de conversie 

profesională 
Biologie - Seria 4 

Octombrie 

2016 
38 

23.  
Program de conversie 

profesională 
Educație fizică - Seria 3 

Octombrie 

2016 
56 

24.  
Program de conversie 

profesională 
Matematică -  Seria 4 

Octombrie 

2016 
33 

25.  
Program de conversie 

profesională 

Tehnologie și control în alimentație 

publică și turism - Seria 9 

Octombrie 

2016 
34 

26.  
Program de conversie 

profesională 

Informatică - Tehnologia informației și a 

comunicațiilor -  Seria 2 

Octombrie 

2016 
29 

27.  
Program de conversie 

profesională 

Economie și educație antreprenorială - 

Seria 8 

Octombrie 

2016 
24 

28.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în domeniul 

instalațiilor electrice pentru electricieni - 

Seria 25 

14.10.2016 

16.10.2016 
157 

29.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în vederea obținerii 

calității de verificator de proiecte, 

responsabili tehnici cu execuția și 

experți tehnici de calitate și 

extrajudiciari –  

Seria 5 

14.10.2016  

16.10.2016 
2 

30.  
Curs de formare 

continuă 

Româna ca limbă străină. An pregătitor - 

Seria 5 

Octombrie 

2016 
28 

31.  

Program 

postuniversitare de 

formare și dezvoltare 

profesională continuă 

Evaluarea nivelului de risc şi audit în 

domeniul SSM -Seria 6 

21.10.2016 

13.01.2017 
15 

32.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru cetățeni străini 

aflați temporar în România - Seria 4 

24.10.2016-

28.10.2016 
14 

33.  
Curs de formare 

continuă 

Manageri energetici din industrie - Seria 

2 

28.10.2016 

28.11.2016 
12 

34.  
Curs de formare 

continuă 

Analize fizico-chimice pentru aprecierea 

calității produselor alimentare - Seria 1 

05.11.2016 

13.11.2016 
6 

35.  
Program 

postuniversitare de 

Analiza statistică și prelucrarea datelor 

experimentale din cercetare în domeniul 

21.11.2016 

25.11.2016 
37 
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 Sursa Date proprii DFCTT 

 

 Ca pondere, în cadrul celor 38 de cursuri derulate, mai bine de jumătate au fost reprezentate 

de cursurile de formare continuă, cele mai slab reprezentate fiind cursurile postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă (figura 3) 

 

 
 

Figura nr. 3. Distribuția programelor derulate de DFCTT în anul 2016 pe categorii 

Sursa DFCTT 

1.4. Cursanți înmatriculați în cadrul DFCTT în anul 2016 

  

 Evoluția numărului de cursanți ai DFCTT în perioada 2010-2016 este prezentată în tabelul 

nr. 2.  

 Anul 2016 a fost caracterizat de o creștere globală a numărului de persoane ce au urmat 

programele derulate de DFCTT, cu creșterea numărului de absolvenți și reducerea numărului de 

exmatriculări/abandon. 

 

Tabel nr. 2. Evoluția numărului de cursanți ai DFCTT în perioada 2010-2016 

formare și dezvoltare 

profesională continuă 

științei alimentelor - Seria 1 

36.  

Program 

postuniversitare de 

formare și dezvoltare 

profesională continuă 

Managementul comunicării și relații 

publice - Seria 9 

15.12.2016  

27.05.2017 
35 

37.  
Curs de formare 

continuă 
Universitatea vârstei a treia 

Octombrie 

2016 
160 

38.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru cetățenii   străini 

aflați temporar în România- Seria 5 

28.11.2016-

03.12.2016 
17 

Total programe derulate 38 
Total 

cursanți 
1372 

Anul 

Cursanti 

Înmatr. Absolv. Diferențe 
Creșterea nr. 

înmatriculări 

2010 204 185 19 - 

2011 236 212 24 32 

2012 562 466 96 326 
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 Sursa date interne DFCTT 

  

Conform datelor reprezentate grafic în figura 3, se poate observa o creștere semnificativă a 

numărului de cursanți DFCTT în perioada analizată.  

 Astfel, în anul 2016 a fost înregistrată o creștere a numărului de persoane ce au urmat 

cursurile DFCTT cu peste 485%, comparativ cu anul de referință 2010, și aproape un număr dublu 

față de media multianuală a perioadei analizate.  

 Creșteri semnificative ale numărului de cursanți în perioada analizată pot fi observate în 

intervalele 2013-2014, respectiv 2015-2016 (figura nr 4, tabelul nr. 2.). 

 
Figura nr. 4 Evoluția numărului de cursanți ai programelor DFCTT (2010-2016) 

Sursa DFCTT, cercetări proprii 

 O distribuție a cursanților pe programe de studiu derulate în cadrul DFCTT este prezentată 

în figura nr. 5. 

2013 654 608 46 92 

2014 938 688 250 284 

2015 1026 601 425 88 

2016 1372 899 392 346 

Total perioada analizată 4992 3659 1252 - 

Media anuală 713 523 179 - 

Diferența 2010- 2016 1168 714 373 - 

Evoluție față de anul anterior 346 298 -33 - 

Diferența 2016 - media anuală 659 376 213 - 
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Figura nr. 5 Distribuția numărului de cursanți pe categorii de cursuri (2016) 

Sursa DFCTT, date proprii 

  

Datele prezentate în figura nr. 5 arată că în anul 2016 cursurile de formare continuă, au avut 

o pondere de 63% din total și au adus cel mai mare număr de cursanți la programele derulate de 

DFCTT. Ultima poziție a fost ocupată de programele de formare postuniversitară, cu o pondere de 

doar 7% din total persoane înscrise la cursuri. 

 Distribuția numărului de cursanți pe tipuri de programe finalizate în anul 2016 este 

prezentată în tabelul 3. 

 

Tabel nr. 3 Programe de studii finalizate în 2016 

Nr

. 

crt 

Tip program Denumire Perioada 

Cursanți 

Înmatriculaț

i 
Absolvenți ±  

1.  

Program postuniv. de 

form. și dezv. prof. 

continuă 

Evaluarea nivelului de risc 

şi audit în domeniul SSM.  

Seria 5 

17.10.2015 

04.01.2016 
10 9 1 

2.  
Curs de formare 

continuă 

Româna ca limbă străină. 

An pregătitor - Seria 4 

2015 -

2016 
16 15 1 

3.  

Program postuniv. de 

formare și dezvoltare 

profesională 

continuă 

Managementul comunicării 

și relații publice - Seria 8 

20.11.2015 

21.05.2016 
35 34 1 

4.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în 

domeniul instal. electrice 

pentru electricieni - Seria 

24 

26.02.2016 

28.02.2016 
82 82 0 

5.  
Curs de formare 

continuă 

Preg. teor. în ved. obț. 

calit. de verif. de pr. resp. 

tehnici cu exp. și exp. tehn. 

de cal. și extrajud - Seria 4 

04.03.2016 

06.03.2016 
3 3 0 

6.  
Curs de formare 

continuă 

Manageri energetici din 

industrie - Seria 1 

04.03.2016

-

22.03.2016 

4 4 0 

7.  Curs de formare Limba engleză. Nivelul de 08.04.2016 18 18 0 
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continuă competență lingvistică A1/ 

A2  

28.05.2016 

8.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru 

cetățeni străini aflați 

temporar în România - 

Seria 4 

10.04.2016

15.04.2016 
17 17 0 

9.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de 

competență lingvistică A1. 

Seria 1 

28.05.2016

- 

30.06.2016 

41 38 3 

10.  
Curs de formare 

continuă 

Didactica limbii române ca 

limbă străină 

22.06.2016 

10.07.2016 
47 47 0 

11.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de 

compet. lingvistică A2 - 

Seria 1 

7.07.2016 

– 

17.07.2016 

43 36 7 

12.  
Curs de formare 

continuă 

Predarea- înv. integrată a 

conț. și a lb. române ca lb. 

str. în cadrul discip. socio-

umane.  

21.08.2016

- 

28.10.2016 

20 20 0 

13.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română ca 

lb.străină. Limbaje 

specializ. - Seria 3  

22.08.2016 

12.10.2016 
35 25 10 

14.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de 

competență lingv. B1 - 

Seria 1 

02.09.2016

-

07.10.2016 

42 37 5 

15.  
Curs de formare 

continuă 

Limba engleza. Nivelul de 

competență lingvistică 

A1/A2  

19.09.2016  

25.09.2016 
31 31 0 

16.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română ca lb 

străină. Limbaje 

specializate - Seria 4 

03.10.2016 

24.11.2016 
34 34 0 

17.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivel de 

competență lingv. B2 - 

Seria1 

07.10.2016  

30.10.2016 
43 38 5 

18.  
Program de 

conversie profes. 

Limba si literatura engleză 

Seria 1 
2014-2016 21 17 4 

19.  
Program de 

conversie profes. 
Biologie -Seria 2 2014-2016 36 36 0 

20.  
Program de 

conversie profes. 
Educație fizică - Seria 1 

2014-2016 
43 41 2 

21.  
Program de 

conversie profes. 
Matematică -  Seria 2 

2014-2016 
32 27 5 

22.  
Program de 

conversie profes. 

Tehnologie și control în 

alim. publică și turism - 

Seria 7 

2014-2016 24 24 0 

23.  
Program de 

conversie profes. 
Educație tehnologică 2014-2016 23 21 2 

24.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în 

domeniul instalațiilor 

electrice pentru electricieni 

- Seria 25 

14.10.2016 

16.10.2016 
157 157 0 

25.  Curs de formare Pregătire teor. în ved. obți. 14.10.2016 2 2 0 
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continuă calit. de verif. de proiecte, 

resp. tehn. cu ex. și exp. 

tehn. de calit. și extrajud. - 

Seria 5 

16.10.2016 

26.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru 

cetățeni străini aflați 

temporar în România - 

Seria 4 

24.10.2016

-

28.10.2016 

14 14 0 

27.  
Curs de formare 

continuă 

Manageri energetici din 

industrie - Seria 2 

28.10.2016 

28.11.2016 
12 12 0 

28.  
Curs de formare 

continuă 

Analize fizico-chimice 

pentru aprecierea calității 

produselor alimentare - 

Seria 1 

05.11.2016 

13.11.2016 
6 6 0 

29.  

Program postuniv. de 

form. și dezv. profes. 

continuă 

Analiza statistică și prelucr. 

datelor experimen. din 

cerc. în dom. ști. 

Alimentelor - Seria 1 

21.11.2016 

25.11.2016 
37 37 0 

30.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru 

cetățenii străini aflați 

temporar în România  - 

Seria 5 

28.11.2016

-

03.12.2016 

17 17 0 

Total 945 899 46 

Sursa Date interne DFCTT  

 În anul 2016 au fost finalizate 30 de programe derulate de DFCTT, din care 21 au fost 

demarate în același an (tabel 4).  

 Conform datelor prezentate în tabelul 3, în anul 2016 au finalizat studiile 899 absolvenți, din 

care un număr de 705 persoane au fost înmatriculate în anul 2016. Diferența este reprezentată de 

cursanții înmatriculați în anii anteriori și care au finalizat studiile în anul 2016.  

 

Tabel nr. 4 Programe de studii demarate și finalizate de DFCTT în anul 2016  

Nr. 

crt. 
Tip program Denumire program Perioada 

Cursanți 

Înmatriculați Absolvenți ± 

1.  

Curs de 

formare 

continuă 

Preg. teor. în domeniul 

instal.elect. pt. electr.- Seria 24 

26.02.2016 

28.02.2016 
82 82 0 

2.  

Curs de 

formare 

continuă 

Preg. teor. în ved. obț. calit. de 

verif. de pr., resp.. tehn. cu ex. 

și exp.tehn. de calit. și 

extrajud. Ser. 4 

04.03.2016 

06.03.2016 
3 3 0 

3.  

Curs de 

formare 

continuă 

Manageri energetici din 

industrie - Seria 1 

04.03.2016-

22.03.2016 
4 4 0 

4.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba engleză. Nivelul de 

competență lingvistică A1/ A2  

08.04.2016 

28.05.2016 
18 18 0 

5.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba română pentru cetățeni 

străini aflați temporar în 

România - Seria 4 

10.04.2016 

15.04.2016 
17 17 0 

6.  Curs de Limba italiană. Nivel. de 28.05.2016 41 38 3 
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formare 

continuă 

competență lingvistică A1 - 

Seria 1 

30.06.2016 

7.  

Curs de 

formare 

continuă 

Didactica limbii române ca 

limbă străină 

22.06.2016 

10.07.2016 
47 47 0 

8.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de 

competență lingvistică A2 - 

Seria 1 

7.07.2016 – 

17.07.2016 

43 36 

7 

9.  

Curs de 

formare 

continuă 

Predarea- înv. a integrată a 

conțin. și a lb. române ca lb. 

str. în cadrul discipl. socio-

umane.  

21.08.2016- 

28.10.2016 
20 20 0 

10.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba română ca limbă 

străină. Limbaje specializate. 

Seria 3  

22.08.2016 

12.10.2016 
35 25 1 

11.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de 

competență lingvistică B1 

– Seria 1 

02.09.2016-

07.10.2016 
42 37 5 

12.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba engleza. Nivelul de 

competență lingvistică A1/A2  

19.09.2016  

25.09.2016 
31 31 0 

13.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba română ca limbă 

străină. Limbaje specializate. 

Seria 4 

03.10.2016 

24.11.2016 
34 34 0 

14.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de 

competență lingvistică B2 

– Seria 1 

07.10.2016  

30.10.2016 
43 38 5 

15.  

Curs de 

formare 

continuă 

Pregătire teoretică în domeniul 

instalațiilor electrice pentru 

electricieni - Seria 25 

14.10.2016 

16.10.2016 
157 157 0 

16.  

Curs de 

formare 

continuă 

Preg. teor. în ved. obț. calit. de 

verif. de pr., respons. tehn. cu 

ex. și exp. tehn. de calit. și 

extrajud. - Seria 5 

14.10.2016 

16.10.2016 
2 2 0 

17.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba română pentru cetățeni 

străini aflați temporar în 

România Seria 4 

24.10.2016-

28.10.2016 
14 14 0 

18.  

Curs de 

formare 

continuă 

Manageri energetici din 

industrie - Seria 2 

28.10.2016 

-28.11.2016 
12 12 0 

19.  

Curs de 

formare 

continuă 

Analize fizico-chimice pentru 

aprecierea calității produselor 

alimentare - Seria 1 

05.11.2016 

-13.11.2016 
6 6 0 

20.  

Program 

postuniv. de 

formare și 

dezv. profes. 

continuă 

Analiza statistică și 

prelucrarea datelor 

experimentale din cercetare în 

domeniul științei alimentelor - 

Seria 1 

21.11.2016 

-25.11.2016 
37 37 0 

21.  

Curs de 

formare 

continuă 

Limba română pentru cetățenii 

străini aflați temporar în 

România- Seria 5 

28.11.2016-

03.12.2016 
17 17 0 
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Total 705 675  

  Sursa Date interne DFCTT 

  

 Distribuția cursanților înmatriculați la DFCTT în anul 2016,  pe programe de studii, este 

prezentată în tabelul nr. 5. În valoare absolută, ca număr de cursanți se pot remarca cursurile de 

formare continuă Universitatea vârstei a treia, cu 160 cursanți activi și Pregătire teoretică în 

domeniul instalaților electrice pentru electricieni - Seria 25, cu 157 cursanți. Un număr redus de 

cursanți a fost înregistrat la programul Pregătire teoretică în vederea obținerii calității de 

verificator de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciari 

– Seriile 4 și 5, respectiv  Manageri energetici din industrie. 

 

Tabel nr.5. Cursanți înmatriculați de DFCTT în anul 2016  

Nr. 

crt. 
Tip program Denumire Perioada 

Cursanți 

înmatriculați 

1.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor 

electrice pentru electricieni - Seria 24 

26.02.2016 

-28.02.2016 
82 

2.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în vederea obținerii 

calității de verificator de proiecte, 

responsabili tehnici cu execuția și experți 

tehnici de calitate și extrajudiciari - Seria 4 

04.03.2016 

-06.03.2016 
3 

3.  
Curs de formare 

continuă 
Manageri energetici din industrie Seria 1 

04.03.2016 

-22.03.2016 
4 

4.  
Curs de formare 

continuă 

Limba engleză. Nivelul de competență 

lingvistică A1/ A2  

08.04.2016 

28.05.2016 
18 

5.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru cetățeni străini aflați 

temporar în România Seria 4 

10.04.2016 

– 

15.04.2016 

17 

6.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de competență 

lingvistică A1 – Seria 1 

28.05.2016 

30.06.2016 
41 

7.  
Curs de formare 

continuă 
Didactica limbii române ca limbă străină 

22.06.2016 

– 

10.07.2016 

47 

8.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de competență 

lingvistică A2– Seria 1 

7.07.2016- 

17.07.2016 

43 

9.  
Curs de formare 

continuă 

Predarea- învățarea integrată a conț. și a 

limbii române ca limbă străină în cadrul 

disciplinelor socio-umane.  

21.08.2016- 

28.10.2016 
20 

10.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română ca limbă străină. Limbaje 

specializate- Seria 3  

22.08.2016 

-12.10.2016 
35 

11.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de competență 

lingvistică B1– Seria 1 

02.09.2016- 

07.10.2016 
42 

12.  
Curs de formare 

continuă 

Limba engleza. Nivelul de competență 

lingvistică  A1/A2  

19.09.2016  

25.09.2016 
31 

13.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română ca limbă străină. Limbaje 

specializate Seria 4 

03.10.2016 

- 

24.11.2016 

34 

14.  
Curs de formare 

continuă 

Limba italiană. Nivelul de competență 

lingvistică B2– Seria 1 

07.10.2016  

30.10.2016  
43 

15.  
Program de 

conversie 
Limba si literatura engleză - Seria 3 

Octombrie 

2016 
36 
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profesională 

16.  

Program de 

conversie 

profesională 

Biologie -Seria 4 
Octombrie 

2016 
38 

17.  

Program de 

conversie 

profesională 

Educație fizică - Seria 3 
Octombrie 

2016 
56 

18.  

Program de 

conversie 

profesională 

Matematică -  Seria 4 
Octombrie 

2016 
33 

19.  

Program de 

conversie 

profesională 

Tehnologie și control în alimentație 

publică și turism -  Seria 9 

Octombrie 

2016 
34 

20.  

Program de 

conversie 

profesională 

Informatică - Tehnologia informației și a 

comunicațiilor-  Seria 2 

Octombrie 

2016 
29 

21.  

Program de 

conversie 

profesională 

Economie și educație antreprenorială - 

Seria 8 

Octombrie 

2016 
24 

22.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teoretică în domeniul instal. 

electrice pentru electricieni - Seria 25 

14.10.2016 

16.10.2016 
157 

23.  
Curs de formare 

continuă 

Pregătire teor. în ved. obț.i calit. de verif. 

de proiecte, resp. tehn. cu execuția și exp. 

tehnici de calitate și extrajud. - Seria 5 

14.10.2016 

16.10.2016 
2 

24.  
Curs de formare 

continuă 

Româna ca limbă străină. An pregătitor - 

Seria 5 

Octombrie 

2016 
28 

25.  

Program postuniv. 

de formare și 

dezvoltare 

profesională 

continuă 

Evaluarea nivelului de risc şi audit în 

domeniul SSM -Seria 6 

21.10.2016 

13.01.2017 
15 

26.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru cetățeni străini aflați 

temporar în România Seria 4 

24.10.2016 

28.10.2016 
14 

27.  
Curs de formare 

continuă 
Manageri energetici din industrie - Seria 2 

28.10.2016 

-28.11.2016 
12 

28.  
Curs de formare 

continuă 

Analize fizico-chimice pentru aprecierea 

calității produselor alimentare - Seria 1 

05.11.2016 

-13.11.2016 
6 

29.  

Program postuniv. 

de formare și 

dezvoltare 

profesională 

continuă 

Analiza statistică și prelucrarea datelor 

experimentale din cercetare în domeniul 

științei alimentelor - Seria 1 

21.11.2016 

25.11.2016 
37 

30.  

Program postuniv. 

de formare și 

dezvoltare 

profesională 

continuă 

Managementul comunicării și relații 

publice - Seria 9 

15.12.2016  

27.05.2017 
35 

31.  
Curs de formare 

continuă 
Universitatea vârstei a treia 

Octombrie 

2016 
160 

32.  
Curs de formare 

continuă 

Limba română pentru cetățenii străini 

aflați temporar în România- Seria 5 

28.11.2016 

03.12.2016 
17 
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Total 1193 

 

 

1.5 Elaborare și completare documente DFCTT 

 

În anul 2016 au fost modernizate procedurile interne pentru realizarea programelor de 

specialitate, a fost completat și adaptat noilor cerințe Regulamentul de Funcționare al DFCTT, 

aprobat prin Decizia Senatului HS nr. 216 din 17 noiembrie 2016, a fost creat și aprobat 

regulamentul de funcționare al DFCTT. 

Au fost create trei regulamente distincte pentru principalele tipuri de programe existente în 

oferta departamentului: 

• Regulamentul privind organizarea cursurilor de formare continuă; 

• Regulamentul prinvind organizarea programelor de conversie profesională a cadrelor 

didactice din învățământul postuniversitar; 

• Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de 

perfecționare. 

 Pentru facilitarea accesului publicului la informațiile oferite de site a fost reconfigurată 

interfața și actualizată informația din bazele de date, ținându-se cont de solicitările primite din 

partea potențialilor cursanți.  

 A fost creată pagina de anunțuri în deschidere, pagină menită să aducă un impact imediat 

pentru publicul interesat.  

 A fost dezvoltată platforma de înscrieri online prin crearea de modalități specifice exportului 

bazelor de date ale cursanților înscriși în varianta online. Au fost de asemenea adăugate legăturile 

directe cu cele două noi structuri create în anul 2016 respectiv CTT UGAL și UGAL-JOBS. 

 Toate activitățile desfășurate pentru mentenanța site-ului au avut drept rezultate optimizarea 

rezultatelor de căutare pe principalele motoare de căutare a informațiilor și în special pe 

www.google.ro.  

 A fost continuată activitatea de marketing direct prin întreținerea legăturilor cu partenerii 

tradiționali în acest sens realizându-se și campanii de faxing și mailing. 

  

1.6 Venituri realizate de DFCTT în anul 2016 

 

Veniturile DFCTT au fost constituite integral din taxe de studii încasate de la cursanți, 

pentru programele de formare derulate.  

Bugetul aferent programelor derulate a fost constituit exclusiv din veniturile DFCTT.  

Taxele au fost încasate în contul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Repartizarea 

veniturilor obținute de către DFCTT s-a realizat conform Regulamentului DFCTT, aprobat prin 

Hotărârea Senatului  HS 216/ 17.11.2016. 

Veniturile obținute de către DFCTT în anul 2016 sunt prezentate în tabelul 6, fiind 

prezentată valoarea cumulată încasată pe fiecare program de studiu. 

 

Tabel 6 Venituri încasate de DFCTT pentru cursuri derulate în anul 2016 

Nr. 

crt. 
Denumire  program de pregătire  Venituri (lei) 

1 
Evaluarea nivelului de risc şi audit în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă – Seria 5 
4000 

2 Testare la limba română ( pentru studenti straini) - Seria 2* 3000 

3 Româna ca limbă străină. An pregătitor -Seria 4 14560 

4 
Limba engleză nivel de competență A1 și A2 (40 ore)– ISJ Brăila 

(septembrie 2016) 
12000 
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5 Limba italiană nivel de competență A1 (40 ore) Seria iunie 2016 17000 

6 
Limba română ca limbă străină. Limbaje specializate Serii 3 - 4 (ENNA 

Italia) 
153000 

7 Pregătire teoretică în domeniul electric pentru electricieni - Seria 25 42000 

8 
Pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de proiecte - 

Seria 5 
400 

9 
Analiza fizico-chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare - 

Seria 1 
6000 

10 Manageri energetici din industrie - Seria 2 24000 

11 
Analiza statistică și prelucrarea datelor experimentale din cercetare în 

domeniul - Seria 1 
24000 

12 
Evaluarea nivelului de risc şi audit în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă - Seria 6 
19550 

13 Româna ca limbă străină. An pregătitor - Seria 5 26540 

14 Managementul comunicarii și relatii publice - Seria 9 7200 

15 Educație fizică - Seria 2 27800 

16 Limba și literatura engleză - Seria 2 9900 

17 Tehnologie și control în alimentație publică și turism - Seria 8 18500 

18 Biologie - Seria 3 70600 

19 Matematică - Seria 3 62600 

20 Informatică - Tehnologia informației și a comunicațiilor- Seria 1 6500 

21 Educație fizică - Seria 3 18500 

22 Limba și literatura engleză - Seria 3 13500 

23 Tehnologie și contr în alimentație publică și turism - Seria 9 14400 

24 Biologie - Seria 4 23200 

25 Matematică - Seria 4 10100 

26 Tehnologia informației și a comunicațiilor-  Seria 2 13500 

27 Economie și educație antreprenorială - Seria 8 12700 

28 Universitatea vârstei a treia - Seria 1 7900 

Total încasări  660146 

    Sursa Evidența internă a DFCTT                                                                                                             

    

 Distribuția veniturilor pe programe de studiu este sintetizată în tabelul 6. Din datele 

prezentate se poate observa o distribuție relativ egală între veniturile încasate din taxele aferente 

programelor de conversie profesională și a cursurilor de formare continuă.  Cursurile 

postuniversitare mai puține ca număr, au condus și la un nivel mai redus al valorii absolute a 

veniturilor încasate. 

 

Tabel 7 Centralizare venituri pe programe de studiu (2016) 

Tip program Venituri (lei) 

Programe postuniv. de formare și dezvoltare profesională continuă 78750 

Programe de conversie profesională 301800 

Cursuri de formare continuă 279596 

Total venituri  660146 

Sursa Evidența internă a DFCTT  

 

Ponderea încasărilor DFCTT pe programe de studiu este prezentată în figura nr. 6. 
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Figura nr 6. Ponderea încasărilor DFCTT pe categorii de programe 

Sursa Documente contabile DFCTT 

 

II. ACTIVITĂȚI DE TRANSFER TEHNOLOGIC - CERCETARE-DEZVOLTARE - 

INOVARE 

 

 Conform obiectivelor stabilite încă de la înființare, DFCTT este o structură specializată în 

transferul tehnologic a informațiilor relevante din domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, specific 

universității noastre, către mediul de afaceri sau instituții publice.  

 Pentru o mai bună derulare a programelor de transfer tehnologic a fost creată în cadrul 

DFCTT o structură specializată, recunoscută la nivel național.. 

  

 2.1. Înființarea și autorizarea Centrului de Transfer Tehnologic CTT UGAL 

 

 Centrul de Transfer Tehnologic (abreviat prin CTT UGAL), a fost înființat și funcționează 

în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu prevederile Legii Educației 

Naționale nr. 1/2011, a Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a Hotărârilor Senatului 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați și a Hotărârii de Guvern nr. 406/2003. CTT UGAL este 

autorizat ca entitate din infrastructura națională de inovare și transfer tehnologic conform 

Certificatului de autorizare Nr. 74/30.09.2016, fiind integrat în Rețeaua Națională de Inovare și 

Transfer Tehnologic (ReNITT), respectiv în Asociația Română de Transfer Tehnologic și Inovare 

(ARoTT). 

 CTT UGAL a fost înființat pentru valorificarea rezultatelor cercetării din Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, contribuind astfel la intensificarea și stimularea activității de cercetare 

din cadrul universității și la atragerea de colaboratori externi în cadrul activităților de transfer 

tehnologic. Sunt vizate activități specifice transferului tehnologic, în direcția valorificării 

rezultatelor cercetării și a proprietății intelectuale a instituției, respectiv a expertizei instituționale în 

domeniile didactic, cercetare, dezvoltare și inovare. 

 CTT UGAL își desfășoară activitatea la sediul central al Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați, str. Domnească nr.47, 800008, Galați, România, site http://dfctt.ugal.ro/infiintare-ctt-ugal.  

 

 2.1.1 Obiectivele principale ale CTT - UGAL 

 

 Activitatea CTT UGAL se fundamentează pe politica programului de cercetare și inovare 

„Orizont 2020 – asigurarea excelenței științifice pentru Europa”, vizând atragerea de finanțări 

europene și crearea unui mediu de cooperare multidisciplinară responsabilă și dinamică în materie 

de transfer tehnologic în cadrul universității. Rolul CTT UGAL este de a crește nivelul de 

competitivitate al mediului de afaceri național, prin furnizarea de servicii specializate de consultanță 

în domeniul transferului de cunoștințe științifice și tehnice de înalt nivel dinspre mediul academic 
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către partenerii universității. Principalele obiective ale CTT UGAL sunt: 

 Dezvoltarea procesului de transfer tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați; 

 Stimularea dezvoltării profesionale a personalului implicat în programe de transfer 

tehnologic. 

 Consilierea multidisciplinară a colaboratorilor interni și externi ai CTT UGAL în materie de 

proprietate intelectuală, vânzare de tehnologie, colaborare cercetători – mediu de afaceri; 

 Susținerea Universității „Dunărea de jos” din Galați pentru realizarea indicatorilor de 

performanță instituțională în procesul de creștere internă a calității; 

 Mobilizarea personalului Universității „Dunărea de Jos” din Galați în activitatea de inovare, 

prin promovarea unei culturi antreprenoriale în scopul deprinderii aptitudinilor și atitudinilor 

necesare pentru o instituție creativă; 

 Analiza orizontului propice transferului tehnologic în vederea orientării cercetării din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați spre domeniile de interes; 

 Crearea unui sistem de management eficient pentru transferul tehnologic, asociat activității 

de cercetare- dezvoltare-inovare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

 Dezvoltarea unor programe de formare continuă adaptate partenerilor Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați și cât mai flexibile cerințelor de pe piața muncii. 

 

2.1.2 Rolul CTT UGAL 
 

 Accesarea liniilor de finanțare destinate transferului tehnologic. 

 Consultanță și implementare de proiecte ce obțin finanțare în domeniile CTT UGAL. 

 Consultanță de specialitate în domeniul proprietății intelectuale și industriale. 

 Crearea de baze de date în vederea gestionării eficiente a drepturilor de proprietate 

intelectuală și industrială ale universității. 

 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și sprijinirea creării de 

companii noi (start-up și spin-off). 

 Dezvoltarea spiritului inovativ pentru cursanții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

prin implicarea acestora în activități de transfer tehnologic. 

 

2.1.3 Parteneriate și relații de colaborare ale CTT –UGAL  

 

Ca structură a Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, specializată în transferul 

tehnologic, CTT UGAL funcționează în cadrul Departamentului de Formare Continuă și Transfer 

Tehnologic.  

La nivelul universității, activitatea CTT UGAL este condusă de directorul DFCTT, numit de 

rectorul universității, fiind coordonată de prorectorul responsabil, și subordonată direct Rectorului, 

respectiv Senatului universității (figura 2). 

CTT UGAL colaborează cu toate facultățile, departamentele, centrele de cercetare și cu 

structura administrativă a universității. 

 CTT UGAL poate încheia acorduri de colaborare cu orice partener economic legal 

constituit, cu alte centre de transfer tehnologic, cu autorități publice, instituții publice și cu alte 

autorități, instituții și organizații cu competențe în transferul tehnologic din țară și din străinătate. 

 

2.1.4 Recunoașterea națională a CTT UGAL 

 

 Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, a obținut din partea 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Autoritatea Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, autorizarea entității „Centrul de Transfer Tehnologic CTT UGAL” 
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drept centru de transfer tehnologic recunoscut național.  

 CTT UGAL este integrat în Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din 

România (ReNITT), constituită din entităţi de inovare şi transfer tehnologic acreditate pentru 

susţinerea dezvoltării economico-sociale prin stimularea inovării şi a transferului tehnologic, prin 

atragerea de investiţii în vederea valorificării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi 

inovare precum şi a resurselor umane din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare (figura nr. 7.) 

 

 
 

Figura nr. 7. Certificatul de autorizare a CTT UGAL. 

Sursa Documente interne DFCTT 

 

 Autorizarea definitivă a CTT UGAL va fi realizată de către ANCS în decurs de un an de la 

înființare, în urma unei audit realizat de o comisie de specialitate din partea Ministerului Cercetării 

și Inovării. 

 Inființarea CTT UGAL oferă noi oportunități de colaborare pentru cercetători universității 

cu mediul de afaceri sau cu alte entități specializate în transferul tehnologic, din țară sau străinătate. 

 Transpunerea rezultatelor cercetării din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în suport 

de dezvoltare economică naţională și zonală constituie un obiectiv primordial pentru universitatea 

noastră, în care CTT UGAL va asigura suportul necesar de consultanţă pentru transferul ultimelor 

descoperiri tehnologice în procesele de producţie din mediul de afaceri.   

 

 

 2.2 Proiecte propuse spre finanțare de DFCTT în anul 2016 

 

 Dezvoltarea și implementarea unor proiecte de transfer tehnologic-cercetare-dezvoltare-

inovare, adaptate profilului și expertizei DFCTT, a reprezentat o preocupare majoră pentru membrii 

departamentului pe parcursul anului 2016. 

 Lansarea competițiilor europene și naționale, în perspectiva obiectivelor Horizon 2020, a 

fost valorificată de DFCTT, care a depus, singur sau în parteneriat cu alte organizații din țară, 18 

cereri de finanțare pentru proiecte care să valorifice superior expertiza didactică și de cercetare a 
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Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Valoarea cumulată a cererilor de finanțare depuse în anul 

2016 de DFCTT depășește 1.650.000 euro, din care peste 800.000 euro reprezintă bugete alocate 

universității. 

 

 1. ,,Blue career opportunities at the Danube and Black Sea”, solicitare de finanțare 

către Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Denumirea proiectului 

(limba română) Cariere albastre în Europa. Apel de proiecte EASME/EMFF/2016/1.2.1.2, 

propunere de proiect cu finanțare nerambursabilă, fonduri de la Comisia Europeană. Cererea de 

finanțare a fost depusă în parteneriat cu Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași și 

cu Șantierul Naval DAMEN Galați. Valoarea totală a proiectului solicitată spre finanțare a fost de 

384.579 euro, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați având alocat un buget de 67.760 euro. 

 2. Formare profesională şi dobândirea de competenţe pentru fermierii beneficiari ai 

Măsurii 10 PNDR – Agromediu și climă din Zona 1, Regiunea NORD-EST (ZONA 1). 

Submăsura: 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe”. Cerere de 

finanțare depusă în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SCDA Brăila. 

Valoarea totală a cererii de finnațare este de circa 95. 000 euro, din care bugetul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați este de 91.927,50 euro.  

 3. Formare profesională şi dobândire de competenţe pentru fermierii beneficiari ai 

Măsurii 10 PNDR – Agromediu și climă din Zona 2, Regiunea SUD-EST, (ZONA 2). 

Submăsura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe” 140 000 euro. 

Cerere de finanțare depusă în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SCDA 

Brăila. Valoarea totală a cererii de finnațare este de circa 95.000 euro, din care bugetul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați este de 91.927,50 euro. 

 4. Formare profesională şi dobândire de competenţe pentru fermierii beneficiari ai 

Măsurii 10 PNDR – Agromediu și climă din Zona 3, Regiunea SUD-VEST (ZONA 3), 

Submăsura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe” Cerere 

de finanțare depusă în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SCDA Brăila. 

Valoarea totală a cererii de finnațare este de circa 95.000 euro, din care bugetul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați este de 91.927,50 euro.  

 5-13. Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai 

măsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul măsurii 1-Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de 

informare, Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe 

(Programul naţional de dezvoltare rurală 2014 – 2020) „Dezvoltarea cunoștințelor și a 

competențelor fermierilor din judetele Bacău, Brăila, Brașov, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Tulcea, 

Vaslui. 9 cereri de finanțare cu o valoare cumulată de 658.163 euro, din care bugetul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați este 448.998.2 euro.  

 14-16. Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai 

măsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul măsurii 1-Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de 

informare, Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe 

„Dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor fermierilor din județele Constanța, Vrancea, Sibiu. 3 

cereri de finanțare depuse în parteneriat cu Patronatul român din industria de morărit, panificație 

și produse făinoase ROMPAN. Valoarea cumulată a bugetelor celor trei propuneri este de 223.254 

euro, din care sunt alocate Universității „Dunărea de Jos” din Galați fonduri de 15.493,36 euro. 

 17-18. Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai 

măsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul măsurii 1-Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de 

informare, Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe 

„Dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor fermierilor din județele Mehedinți și Gorj. 2 cereri 

de finanțare depuse în parteneriat cu USAMV București. Valoarea cumulată a bugetelor celor două 

propuneri este de 126.456 euro, Universității „Dunărea de Jos” din Galați revenindu-i  o alocare de 

11.227 euro. 
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 Centralizarea datelor privind proiectele depuse și valorile bugetului total, respectiv ale 

bugetelor alocate Universității „Dunărea de Jos” din Galați prin DFCTT,  este prezentată în tabelul 

nr. 8. 

 

Tabel 8  Cereri  de finanțare depuse de DFCTT în anul 2016 

Nr. 

crt.  
Proiect  

Buget (euro) 

Total UDJG 

A. 

Sursa de finanțare: Fondul European pentru 

pescuit și afaceri maritime (EMFF).  

Dezvoltarea de competențe profesionale necesare 

angajaților din domeniul  

Consorțiu: Asociația pentru Ecologie și 

Dezvoltare Durabilă Iași, Șantierul Naval 

DAMEN Galați, UDJG  

1 „Blue career opportunities at the Danube 

and Black Sea” 

384.579 67.760 

B. 

Sursa de finanțare: MADR/AFIR.  

Formare profesională şi dobândirea de 

competenţe pentru fermierii beneficiari ai Măsurii 

10 PNDR – Agromediu și climă. Submăsura: 1.1. 

„Sprijin pentru formarea profesională şi 

dobândirea de competențe”. Proiecte depuse pe 3 

regiuni  

Parteneriat UDJG - Stațiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă Brăila- (3 solicitări de 

finanțare) 

2. Zona 1- Regiunea NORD-EST  93.282,50 91.927,50 

3. Zona 2- Regiunea SUD-EST 93.282,50 91.927,50 

4. Zona 3 - Regiunea SUD-VEST 93.282,50 91.927,50 

Total  279.847,50 275.782,50 

C. 

Sursa de finanțare: MADR/AFIR.  

Formare profesională pentru fermieri, în special 

beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 din 

cadrul măsurii 1-Acţiuni pentru transferul de 

cunoștințe și acțiuni de informare, Submăsura 1.1 

Sprijin pentru formarea profesională şi 

dobândirea de competențe „Dezvoltarea 

cunoștințelor și a competențelor fermierilor” 

Parteneriat UDJG - IEA București ALMA RO 

București - ROMPAN SA București (9 

solicitări de finanțare, poz 5-13) 

* Parteneriat ROMPAN SA – UDJG –IEA 

București- FOTOSFERA MEDIA București (3 

solicitări de finanțare poz 14-16) 

** Parteneriat USAMV București – UDJG – 

IEA București- ROMPAN SA București  (2 

solicitări de finanțare poz 17-18) 

5 BACĂU 74.468 48.323,80 

6 BRĂILA 69.510 49.275,26 

7 BRAȘOV 73.850 54.064,76 

8 BUZĂU 71.945 48.831,84 

9 GALAȚI 72.907 52.856,30 

10 IAȘI 73.886 52.016,74 

11 NEAMȚ 74.747 48.622,50 

12 TULCEA 72.414 46.526,82 

13 VASLUI 74.436 48.480,18 

14 VRANCEA* 73.510    4.792,68 

15 SIBIU * 74.872   3.796,48 

16 CONSTANTA * 74872     6.904,20 

17 MEHEDINȚI ** 72.862    3.772,00 

18 OLT ** 53.594    7.455,00 
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Total - 19 cereri de finanțare 1.007.873 475.718,56 

TOTAL GENERAL (euro) 1.672.299,5 819.261,06 

Sursa Documente interne DFCTT 

 

2.3 Activitatea de brevetare 

În anul 2016 Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic a continuat 

activitatea de acordare a serviciilor  de consultanță în materia drepturilor de proprietate industrială, 

contribuind astfel la obținerea brevetelor de invenție pentru cadrele didactice ale universității.  

Brevetarea rezultatelor cercetării științifice este un proces complex, ce impune parcurgerea 

unor etape procedurale, conforme reglementărilor legale naționale și a metodologiei Oficiului de 

Stat pentru Invenții și Mărci. În cursul anului 2016 a fost înregistrată o corespondență activă cu 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, concretizată în 38 de documente (notificări, clarificări, 

hotărâri etc.).   

Toată documentația și corespondența purtată este stocată electronic pentru fiecare cerere de 

brevet in parte. 

Lista brevetelor obținute în anul 2016 de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pe baza 

consultanței de specialitate acordate de Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, 

este prezentată în continuare: 

 1. Brevet de invenție nr. 127384, Dispozitiv pentru prelucrarea unei roți dințate cilindrice 

cu dinți în arc de cerc, variabili în înălțime, Andrei L., Epureanu Al., Andrei G., Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, OSIM, România, 2016; 

 2. Brevet de invenție nr. 127397, Procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon, 

Dima D., Murărescu M., Andrei G., Cîrciumaru A., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 

OSIM, România, 2016; 

 3. Brevet de invenție nr 128552, Stand pentru testarea la oboseală a epruvetelor din 

materiale polimerice, Fetecău, C., Stan, F., Bîrsan, D.C., , OSIM, România, 2016; 

 4. Brevet de invenție nr 127580, Metoda de control a stabilității procesului de așchiere 

Frumușanu, A., Epureanu, I., Constantin, E., OSIM, România, 2016; 

 5. Brevet de invenție nr 128719, Echipament reconfigurabil de ambutisare, Păunoiu, V., 

Baroiu, N., Maier, C., Epureanu, Al., Marinescu, V., OSIM, România, 2016; 

  6. Brevet de invenție nr. 129900, Procedeu și instalație de obținere a unui produs 

tronconic din material cu memoria formei, prin deformare plastic severă, Gurău Gheorghe, 

Leandru-Gheorghe Bujoreanu, Potecașu Octavian, Cănănău Nicolae, Alexandru Petrică, Gurău 

Carmela, Tănase Daniel, OSIM, România, 2016. 

  

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, prin intermediul Centrului de 

Transfer Tehnologic CTT UGAL, activează în permanență pentru utilizarea industrială a 

rezultatelor cercetării, concretizate în brevete de invenție acordând consultanță de specialitate prin 

personalul calificat de care dispunem. 

 În luna noiembrie 2016 Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic a 

participat la organizarea și desfășurarea Seminarului „Protecția proprietății industriale la nivel 

internațional și european”, derulat în cadrul UDJG.  

 Seminarul a fost organizat în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și s-a 

bucurat de succes în cadrul universității și a mediului de afaceri.  
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III. PLATFORMA DE RECRUTARE ȘI PLASARE FORȚĂ DE MUNCĂ UNIVERSITARĂ 

UGAL-JOBS 

 

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, a dezvoltat un proiect care să 

permită inserția absolvenților Universității „Dunărea de Jos” din Galați, pe piața muncii. Proiectul a 

pornit de la nevoia creerii unei baze de date care să cuprindă studenții și absolvenții universității, 

respectiv potențialii angajatori ai acestora.  

Au fost analizate domeniile de interes din partea mediului economic regional, raportat la 

domeniile și specializările programelor de studii din cadrul universității noastre, furnizor de resursă 

umană cu nivel de calificare 6, 7 sau 8 (conform H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului 

național al calificărilor). 

Obiectivul principal al acestui proiect este asigurarea tranziției la viața activă pentru 

studenții/absolvenții/angajații Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, prin furnizarea unui pachet 

integrat de orientare şi consiliere profesională şi mentorat în carieră, corelat cu nevoile potențialilor 

angajatori, la nivel local, național și internațional.  

Proiectul contribuie la îmbunătățirea șanselor de inserție pe piața muncii a viitorilor 

absolvenți ai ciclului de licență, masterat, doctorat sau ai altor categorii de absolventi de programe 

de studii din cadrul universității. 

 Absolvenții și studenții universității sunt promovați prin intermediul platformei web UGAL-

JOBS.RO, special construită pentru a îmbunătăți șansele de acces la piața muncii. În acest sens a 

fost creat site-ul specializat http://jobs.ugal.ro. (figura 8). 

 

 
Figura nr. 8. Pagina de start UGAL-JOBS  

Sursa www.ugal-jobs.ro,.   

 

 Site-ul gestionează o bază de date pe o platformă online între potențiali angajatori, 

universitate şi studenți, bază ce se actualizează în permanență. 

 Pentru asigurarea accesului cât mai facil la platformă, interfața a fost redactată în limba 

română, putând fi accesată pe toate browserele de internet uzuale (Microsoft Edge, Microsoft IE, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, etc.) cât și pe cele mai folosite sisteme de operare, 

altele decât Windows (ex: Android, Apple). De asemenea pagina de internet a fost optimizată la 

toate motoarele de căutare (figura nr. 9). 
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Figura nr. 9. Optimizarea Platformei UGAL-JOBS pe motoarele de căutare 

Sursa www.ugal-jobs.ro 

 

 Platforma este formată dintr-o structură de pagini complet gestionabile și editabile de către 

administratorul universității, precum și de un modul pentru publicarea de joburi/aplicarea la joburi, 

în cadrul unei zone protejate ce necesită logare prin intermediul unui utilizator și a unei parole. 

 

 Platforma este structurată astfel: 

 

1. Structură meniu: 

a) Home (Print screen_1); 

b) Locuri de muncă; 

 
Figura nr.10. Pagina accesare anunt loc de muncă  

Sursa www.ugal-jobs.ro 

 

c) Candidați - unde aceștia pot să-și încarce CV-urile (structură partajată pe minim 5 

categorii: candidați externi, studenți în programe de licență, absolvenți licență, 

absolvenți master, absolvenți doctorat, experți) (figura 11); 
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Figura nr.11. Pagina de înregistrate cont aplicanți/companii  

Sursa www.ugal-jobs.ro 

 

 

d) Companii; 

 
Figura nr. 12. Pagina oferte locuri de muncă aplicanți companii 

Sursa www.ugal-jobs.ro 

 

e) Contul meu (Cont nou); 

f) Contact; 

 

2. Zona protejată 

a) Înscriere firme: secțiune în care pot aplica firmele pentru a avea acces la 

platformă; 

b) Gestionare cont firme : zona protejată în care firmele își pot edita contul; 

c) Joburi: zona protejată în care firmele își pot publica și gestiona joburile. De 

asemenea pot vizualiza CV-urile tuturor studenților care au aplicat; 

d) Candidați (Studenți): analog firmelor studenții pot face upload de CV, pot aplica 

la joburi și pot comunica cu firmele. 

3. Joburi 
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 - locurile de muncă propuse de companii sunt  accesate gratuit de candidați, fiind posibilă 

atât vizualizarea lor, cât și căutarea după cuvinte cheie. 

 

4. Anunțuri diverse 

 - informații de interes public, media, proiecte ș.a. 

 

 Accesul la baza de date este gratuit pentru studenții universității și parteneri 

angajatori. 

  

IV. CONCLUZII 

 

 Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați, a desfășurat în anul 2016 o activitate complexă, acoperind domenii 

specifice de formare profesională, transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare-inovare. 

 I. În domeniul Programelor de formare și perfecționare profesională principalele contribuții 

ale DFCTT sunt reprezentate de crearea unor programe noi, dezvoltarea și optimizarea utilizării 

programelor existente. 

 Cele 38 de programe derulate pe parcursul anului 2016 au adus la cursuri peste 1350 de 

cursanți, din cele mai diverse domenii, zone ale țării, vârstă și categorii de pregătire, de la formarea 

profesională continuă, derulată pentru angajați din domeniul producției și distribuției energiei 

electrice sau pentru laboranți analize de laborator din industria alimentară la cursuri specializate 

derulate în cadrul unor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.â 

 Activitatea didactică în cadrul programelor de pregătire derulate prin DFCTT a fost realizată 

cu ajutorul a peste 100 lectori, cadre didactice titulare ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

retribuite pentru activitatea prestată, la un nivel al manoperei superior regimului de plata cu ora. 

 DFCTT a continuat activitatea tradițională din domeniul organizării de cursuri și programe 

de formare continuă, în anul 2016 fiind aprobat un număr de 17 noi planuri de învățământ, realizate 

prin colaborare cu directori de programe, cadre didactice ale universității.  

 Noile programe de formare profesională continuă sau postuniversitară au fost propuse de 

DFCTT, prin consultare cu facultățile universității, necesitatea acestora fiind justificată pe baza: 

• unui studiu de piață privind cererea și oferta disponibile pe piața serviciilor de 

specialitate, respectiv existența unei nevoi de formare profesională a unor companii 

private, instituții publice sau consumatori individuali; 

• solicitării exprese din partea unor parteneri/potențiali parteneri contractuali ai 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați privind necesitatea derulării unor programe de 

formare profesională; 

• solicitărilor interne, venite din partea unor facultăți/servicii administrative ale 

universității; 

• necesității derulării în bune condiții a unor proiecte din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați; 

• constituirii unui portofoliu de programe de formare profesională, ce aparțin Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați, prin DFCTT, și care pot fi promovate în mediul de afaceri, 

în vederea încheierii de contracte ce pot aduce venituri suplimentare universității 

noastre.  

 Considerăm că Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați dispune de personal calificat și de 

expertiza necesară pentru a încerca să acceseze piața serviciilor educaționale destinate mediului de 

afaceri și instituțiilor publice. DFCTT trebuie să dispună de o ofertă complexă, având în vedere 

apariția pe SEAP a solicitărilor de colaborare/cereri de oferte, care trebuie susținute de un larg 

portofoliu de cursuri disponibile.  

 DFCTT a inițiat o campanie de promovare intensă a programelor de formare și dezvoltare 

profesională, venind în sprijinul mediului de afaceri, obligat, conform legii, să realizeze o instruire 
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periodică a angajaților. Au fost utilizate atât modalitățile clasice de promovare/contractare a 

cursurilor de formare profesională (telefon, fax, scrisoare recomandată), cât și cele moderne, bazate 

pe actualizarea permanentă a informației de pe site-ul departamentului, lansare de oferte pe SEAP, 

transmiterea de oferte personalizate prin intermediul internetului.  

 Eforturile au fost încununate de succes, fiind înregistrată o creștere cu 33,72% a cifrei de 

școlarizare în anul 2016, comparativ cu anul 2015.  

 Au fost completate și dezvoltate grupele de studiu la programele de conversie profesională, 

un fapt care trebuie apreciat în contextul unei piețe de profil ajunse la maturitate și a unei 

concurențe din ce în ce mai ridicate.  

 Consultarea permanentă cu mediul de afaceri a condus la realizarea unui nou curs de 

specialitate (Analize fizico-chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare), destinat 

Contec Foods SA Tecuci, care a deschis calea unor viitoare colaborări benefice pentru Facultatea de 

Știința și Ingineria Alimentelor și universitate.  

 Colaborarea cu institutele de cercetare științifică a condus la crearea programului 

postuniversitar Analiza statistică și prelucrarea datelor experimentale din cercetare în domeniul 

științei alimentelor, care a fost urmat de 35 cursanți, angalați ai Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare pentru Bioresurse Alimentare- IBA Bucuresti.  

 Piața programelor de formare profesională poate oferi oportunități universității și cadrelor 

didactice din cadrul instituției noastre, dar care trebuie accesate și exploatate în momentul optim, 

având o ofertă pregătită din timp și adaptată cererii. 

 

 II. În domeniul Transferului tehnologic principalele realizări ale DFCTT pe parcursul 

anulului 2016 sunt prezentate în continuare. 

 DFCTT a fost și este preocupat în permanență de nevoile mediului de afaceri privind 

angajarea unor persoane competente, bine pregătite, și de sprijinul ce trebuie acordat absolvenților 

universității în găsirea unor slujbe potrivite calificării și cunoștințelor acestora.  

 În această direcție, DFCTT a creat și dezvoltat proiectul UGAL-JOBS. ro (www.ugal.ro), 

prima platformă funcțională de recrutare și plasare a forței de muncă universitare. Proiectul se 

bucură de succes, existând deja angajări efectuate prin intermediul bazei de date a universității.  

DFCTT propune o dezvoltare în continuare a platformei și completarea bazelor de date cu studenți, 

absolvenți, cadre didactice și angajatori. Considerăm că este nevoie de o promovare superioară a 

acestei platforme în cadrul universității și mediului de afaceri, pentru creșterea permanentă a 

vizibilității acesteia și imaginii favorabile a universității.  

 DFCTT a fost atent în permanență la nevoile partenerilor din mediul extern sau intern al 

universității. Fiind conștienți de importanța mediului virtual în promovarea serviciilor noastre, am 

îmbunătățit în permanență imaginea site-ul departamentului, postând periodic oferte noi de 

programe educaționale. 

 În anul 2016 au fost modernizate procedurile interne pentru realizarea programelor de 

specialitate, a fost completat și adaptat noilor cerințe regulamentul de funcționare al DFCTT, 

aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 216 din 17 noiembrie 2016, a fost creat și aprobat regulamentul 

de funcționare al DFCTT. 

 Au fost create trei regulamente distincte pentru principalele tipuri de programe existente în 

oferta departamentului: 

 Regulamentul privind organizarea cursurilor de formare continuă; 

 Regulamentul prinvind organizarea programelor de conversie profesională a cadrelor 

didactice din învățământul postuniversitar; 

 Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare 

şi dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare. 

 În cadrul DFCTT a fost autorizat Centrul de Transfer Tehnologic CTT UGAL, entitate 

reunoscută de ANCS, membră ReNITT și ARoTT, care are ca obiective statutar propuse transferul 
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tehnologic, organizarea programelor de formare și dezvoltare profesională, încurajarea cercetării-

inovării și dezvoltării.  

 

 III. Activitate de cercetare-inovare-dezvoltare de noi programe de studiu, adaptate mediului 

de afaceri și reealității economice din România. 

 Identificarea unor oportunități de finanțare a activităților de formare profesională-transfer 

tehnologic a constituit una dintre prioritățile principale ale colectivului nostru pe parcursul anului 

2016. Astfel, dezvoltarea și implementarea unor proiecte, adaptate profilului și expertizei 

universității noastre, a reprezentat o preocupare majoră pentru membrii departamentului și 

colaboratorii săi tradiționali. 

 Lansarea competițiilor europene și naționale, în perspectiva obiectivelor Horizon 2020, a 

fost valorificată de DFCTT, care a depus, singur sau în parteneriat cu alte organizații din țară, 18 

cereri de finanțare pentru proiecte destinate valorificării superioare a expertizei didactice și de 

cercetare a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.  

 Valoarea cumulată a cererilor de finanțare depuse în anul 2016 de DFCTT a depășit 

1.650.000 euro, din care peste 800. 000 euro au reprezentat bugete alocate universității, fiind 

destinate în special pentru dezvoltarea unor programe de pregătire profesională destinate mediului 

de afaceri. 

 Considerăm că trebuie să colaborăm și să acționăm în continuare pentru utilizarea optimă a 

potențialului universității noastre (resurse didactice, dotări materiale, tradiție si prestigiu), cu 

respectarea legalității și a principiilor academice.  

 Departamentul nostru vă așteaptă cu drag pentru o colaborare benefică și dezvoltarea unor 

parteneriate în domeniul transferului tehnologic și formării profesionale. 

 

 

DFCTT 

Director 

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU  

E-mail: dfctt@ugal.ro  

Telefon: +40336.130.142 
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REFERAT 

al Comisiei didactice și de calitate a Senatului (CDC) 

privind aprobarea 

„Raportului de activitate al Departamentului de formare continuă și transfer 

tehnologic pe anul 2016” 
 

 

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic din cadrul Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați, a desfășurat în anul 2016 o activitate complexă, acoperind domenii specifice de 

formare profesională, transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare-inovare. 

În anul 2016 a fost completat și adaptat noilor cerințe Regulamentul de funcționare a 

DFCTT, aprobat prin HS nr. 216 din 17 noiembrie 2016. De asemenea, au fost create trei 

regulamente distincte pentru principalele tipuri de programe existente în oferta departamentului: 

Regulamentul privind organizarea cursurilor de formare continuă, Regulamentul prinvind 

organizarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

postuniversitar şi Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare. 

Pe parcursul anului 2016 DFCTT a pregătit și aprobat un număr de 17 noi planuri de 

învățământ, realizate prin colaborare cu directorii de programe, cadre didactice ale universității. De 

asemenea, DFCTT a evaluat în permanență programele de formare profesională și perfecționare 

continuă, aprobate în anii anteriori, existente în portofoliul departamentului și a adaptat denumirea 

și conținutul acestora la programele de studii aprobate de Senatul universității, punându-le în acord 

cu reglementările legale în vigoare. 

Activitatea didactică în cadrul programelor de pregătire derulate prin DFCTT a fost realizată 

cu ajutorul a peste 100 de lectori, cadre didactice titulare ale Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați. 

În anul 2016 DFCTT a derulat 38 de programe de studiu, la care au participat 1372 de 

cursanți. Din cele 38 de cursuri derulate, 58 % au fost cursuri de formare continuă, 34 % cursuri de 

formare profesională continuă şi 8 % cursuri postuniversitare. 

Distribuția numărului de cursanți pe categorii de cursuri arată faptul că în anul 2016 la 

cursurile de formare continuă s-au înscris 63 % din totalul cursanţilor, 31 % au urmat programe de 

conversie profesională şi doar 7 % s-au înscris la cursuri postuniversitare. 
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DFCTT a inițiat o campanie de promovare intensă a programelor de formare și dezvoltare 

profesională, venind în sprijinul mediului de afaceri, obligat, conform legii, să realizeze o instruire 

periodică a angajaților. Au fost utilizate atât modalitățile clasice de promovare/contractare a 

cursurilor de formare profesională (telefon, fax, scrisoare recomandată), cât și cele moderne, bazate 

pe actualizarea permanentă a informației de pe site-ul departamentului, lansare de oferte pe SEAP, 

transmiterea de oferte personalizate prin intermediul internetului.  

Eforturile au fost încununate de succes, fiind înregistrată o creștere cu 33,72 % a cifrei de 

școlarizare în anul 2016, comparativ cu anul 2015.  

Veniturile DFCTT au fost constituite integral din taxe de studii încasate de la cursanți, 

pentru programele de formare derulate. Taxele au fost încasate în contul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați, iar repartizarea veniturilor obținute de către DFCTT s-a realizat conform 

Regulamentului DFCTT, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 216/17.11.2016. 

Veniturile obținute de către D.F.C.T.T. în anul 2016 însumează 660.146 de lei, ponderea cea 

mai mare având-o programele de conversie profesională (46 %), urmate de cursurile de formare 

continuă (42 %) şi de programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

(12 %). 

Pentru o mai bună derulare a programelor de transfer tehnologic a fost creată în 2016 o 

structură specializată, recunoscută la nivel național, Centrul de Transfer Tehnologic (CTT UGAL). 

Acesta a fost înființat și funcționează în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 

1/2011, a Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a Hotărârilor Senatului Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați și a Hotărârii de Guvern nr. 406/2003. CTT UGAL este autorizat ca 

entitate din infrastructura națională de inovare și transfer tehnologic conform Certificatului de 

autorizare nr. 74/30.09.2016, fiind integrat în Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic 

(ReNITT), respectiv în Asociația Română de Transfer Tehnologic și Inovare (ARoTT). 

Obiectivele CTT UGAL vizează: 

a) Dezvoltarea procesului de transfer tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați; 

b) Stimularea dezvoltării profesionale a personalului implicat în programe de transfer 

tehnologic; 

c) Consilierea multidisciplinară a colaboratorilor interni și externi ai CTT UGAL în materie de 

proprietate intelectuală, vânzare de tehnologie, colaborare cercetători – mediu de afaceri; 

d) Susținerea Universității „Dunărea de Jos” din Galați pentru realizarea indicatorilor de 

performanță instituțională în procesul de creștere internă a calității; 
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e) Mobilizarea personalului Universității „Dunărea de Jos” din Galați în activitatea de inovare, 

prin promovarea unei culturi antreprenoriale în scopul deprinderii aptitudinilor și atitudinilor 

necesare pentru o instituție creativă; 

f) Analiza orizontului propice transferului tehnologic în vederea orientării cercetării din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați spre domeniile de interes; 

g) Crearea unui sistem de management eficient pentru transferul tehnologic, asociat activității 

de cercetare – dezvoltare – inovare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

h) Dezvoltarea unor programe de formare continuă adaptate partenerilor Universității „Dunărea 

de Jos” și cât mai flexibile cerințelor de pe piața muncii. 

Pe parcursul anului 2016 o preocupare majoră pentru membrii departamentului a fost 

reprezentată de dezvoltarea și implementarea unor proiecte de transfer tehnologic-cercetare-

dezvoltare-inovare, adaptate profilului și expertizei DFCTT.  

Lansarea competițiilor europene și naționale, în perspectiva obiectivelor Horizon 2020, a 

fost valorificată de DFCTT, care a depus, singur sau în parteneriat cu alte organizații din țară, 18 

cereri de finanțare pentru proiecte care să valorifice superior expertiza didactică și de cercetare a 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Valoarea cumulată a cererilor de finanțare depuse în anul 

2016 de către DFCTT depășește 1.650.000 de euro, din care peste 800.000 de euro reprezintă 

bugete alocate universității. 

În anul 2016 Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic a continuat 

activitatea de acordare a serviciilor de consultanță în materia drepturilor de proprietate industrială, 

contribuind astfel la obținerea brevetelor de invenție pentru cadrele didactice ale universității.  

În cursul anului 2016 a fost înregistrată o corespondență activă cu Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci, concretizată în 38 de documente (notificări, clarificări, hotărâri etc.).   

Pe baza consultanței de specialitate acordate de Departamentul de formare continuă și 

transfer tehnologic, în anul 2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obţinut şase brevete, 

după cum urmează: 

1. Brevet de invenție nr. 127384, Dispozitiv pentru prelucrarea unei roți dințate cilindrice cu 

dinți în arc de cerc, variabili în înălțime, Andrei L., Epureanu Al., Andrei G., Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, OSIM, România, 2016; 

2. Brevet de invenție nr. 127397, Procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon, Dima 

D., Murărescu M., Andrei G., Cîrciumaru A., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 

OSIM, România, 2016; 

3. Brevet de invenție nr. 128552, Stand pentru testarea la oboseală a epruvetelor din materiale 

polimerice, Fetecău C., Stan F., Bîrsan D.C., OSIM, România, 2016; 
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4. Brevet de invenție nr. 127580, Metoda de control a stabilității procesului de așchiere 

Frumușanu A., Epureanu I., Constantin E., OSIM, România, 2016; 

5. Brevet de invenție nr. 128719, Echipament reconfigurabil de ambutisare, Păunoiu V., Baroiu 

N., Maier C., Epureanu Al., Marinescu V., OSIM, România, 2016; 

6. Brevet de invenție nr. 129900, Procedeu și instalație de obținere a unui produs tronconic din 

material cu memoria formei, prin deformare plastic severă, Gurău Gheorghe, Leandru-

Gheorghe Bujoreanu, Potecașu Octavian, Cănănău Nicolae, Alexandru Petrică, Gurău 

Carmela, Tănase Daniel, OSIM, România, 2016. 

De asemenea, în anul 2016 Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic a 

dezvoltat un proiect care să permită inserția absolvenților Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

pe piața muncii. Proiectul a pornit de la nevoia creării unei baze de date care să cuprindă studenții și 

absolvenții universității, respectiv potențialii angajatori ai acestora.  

Concluzie: 

 Raportul DFCTT pentru anul 2016 prezintă în mod corect activitatea specifică desfăşurată în 

cadrul departamentului. Propunem Senatului aprobarea acestui raport. 

 

Preşedintele Comisiei didactice şi de calitate 

Prof. dr. habil. Claudiu Mereuţă 
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