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RAPORT DE IMPLEMENTARE 

a proiectului de dezvoltare instituţională intitulat „Procese 
didactice de calitate, educaţie digitală şi etică la 

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi”, CNFIS-FDI-
2021-0222 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională intitulat Procese didactice de calitate, educaţie digitală şi etică la 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, CNFIS-FDI-2021-0222 și-a asumat atingerea a 5 obiective şi obţinerea a 
15 rezultate asociate activităţilor. Acestea au fost îndeplinite în proporţie de 100%, după cum urmează: 
 
 

Pentru obiectivul 1 - O1. Crearea unei comunităţi academice care să ofere servicii educaţionale de calitate, în 
spiritul eticii şi integrităţii academice, au fost obţinute rezultatele asociate activităţilor după cum urmează:  

R1 (O1-A1.1) 30 de cadre didactice instruite și atestate prin cursul postuniversitar „Managementul calităţii în 
învăţământul superior”. La programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, intitulat 
Managementul calităţii în învăţământul superior s-au înscris 41 de cadre didactice care au susţinut 
examenul de certificare a competenţelor profesionale. Nivel de realizare 100% 
R2.(O1-A1.2) Planul de învăţământ pentru cursul postuniversitar Educaţie digitală în învăţământul superior. 
A fost aprobat planul de învăţământ prin HCA nr.127/12.11.2021 și HS nr.289/24.11.2021. Nivel de realizare 
100% 
R3 (O1-A1.3) Realizarea aplicaţiei informatice pentru aplicarea chestionarului online. A fost realizată 
platforma online pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. Au fost încărcate planurile de 
învăţământ pentru toate programele de studii, iar studenţii au acces la evaluarea tuturor disciplinelor din 
planul de învăţământ. https://evaluare.ugal.ro/index.php/ro/ 
R4(O1-A1.4) Pilotarea aplicaţiei în cadrul unei facultăţi. Aplicaţia a fost pilotată în cadrul Facultăţii de 
Arhitectură navală. Nivel de realizare 100% 
R5 (O1 – A1.5, A1.6) Raport de analiza a rezultatelor. A fost evaluată calitatea activităţii didactice pentru 
programele de studii Arhitectură navală şi Sisteme şi echipamente navale şi s-a întocmit un raport de 
analiză a rezultatelor. Nivel de realizare 100%. 
 

Pentru obiectivul 2 - O2. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţional-formative şi de cercetare, au fost obţinute 
rezultatele asociate activităţilor după cum urmează: 

R6 (O2-A2.1, A2.2, A2.3) Lucrări de arhitectură şi sanitare pentru amenajarea a nouă spaţii destinate 
laboratoarelor didactice şi de cercetare. S-au executat lucrări la instalaţiile sanitare precum şi lucrări de 
amenajări prin realizarea unei serii de compartimentări interioare.Nivel de realizare 100%. 
R7.(O2-A2.4) Două săli de curs dotate cu videoproiectoarele interactive care permit utilizatorului să 
participe activ la imaginea proiectată. Au fost achiziţionate două videoproiectoare interactive care s-au 
montat în două aule aparţinând Facultăţii de Medicină şi Farmacie şi Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport. 
Nivel de realizare 100%. 
 

Pentru obiectivul 3  O3 Îmbunătățirea calității serviciilor informaționale ale universității prin integrarea pe platforma 
depozitului digital instituțional al universității a unor aplicații software care să permită vizualizarea direct pe platformă 
a documentelor, asigurând, astfel, protecția la copiere și imprimare. Noile funcționalități ale platformei vor permite 
dezvoltarea unei biblioteci digitale, cu o tipologie diversificată a documentelor, care să respecte prevederile actuale 
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ale legii dreptului de autor și politicile de copyright, au fost obţinute rezultatele asociate activităţilor după cum 
urmează: 

R8 (O3) Platformă depozit digital instituțional cu software de vizualizare conținut text și audio-video în mod 
„doar-citire”. A fost realizată platforma depozit digital, iar noile funcționalități ale platformei permit 
dezvoltarea unei biblioteci digitale, cu o tipologie diversificată a documentelor, care să respecte prevederile 
actuale ale legii dreptului de autor și politicile de copyright. Platforma este disponibilă la adresa: 
http://www.arthra.ugal.ro/. Nivel de realizare 100% 
R9 (O3) Raportul de audit al securității platformei. A fost realizat raportul de audit pentru securizarea 
comunicațiilor, accesul din Internet la resursele platformei făcându-se printr-un server proxy (HAProxy) care 
preia sarcinile de criptare/decriptare necesare securizării traficului de date. Nivel de realizare 100% 
R10 (O3) Ghiduri de utilizare a platformei. A fost realizat şi multiplicat ghidul de utilizare a platformei. Nivel 
de realizare 100%. 
R11 (O3) Ghid de instruire pentru interfețele utilizator ale software-ului de vizualizare adoptat și a paginii 
web informative. A fost realizat un ghid video care a fost postat la adresa 
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/8594. Nivel de realizare 100%. 
 

Pentru obiectivul 4. O4 Dezvoltarea mecanismelor instituţionale în domeniul eticii şi deontologiei academice, ca 
motor în dezvoltarea personală şi de excelenţă pentru studenţi şi pentru cadre didactice, au fost obţinute rezultatele 
asociate activităţilor după cum urmează: 

R12.(O4-A4.1) 14 de cadre didactice instruite și atestate prin cursuri postuniversitare în domeniul eticii şi 
integrităţii academice. A fost organizat prin DFCTT cursul de Etică şi deontologie academică la care s-au 
înscris 27 de cadre didactice care au susţinut examenul de certificare a competenţelor profesionale. Nivel 
de realizare 100%. 
R13.(O4-A4.2) 30 de cadre didactice şi doctoranzi instruiţi și atestaţi prin cursuri postuniversitare în 
domeniul managementului referinţelor bibliografice. A fost organizat prin DFCTT cursul de Managementul 
referinţelor bibliografice la care s-au înscris 38 de cadre didactice şi a doctoranzi care au susţinut examenul 
de certificare a competenţelor profesionale. Nivel de realizare 100%. 
R14.(O4-A4.3) 100% procent de verificare a producției științifice şi didactice a comunității academice a 
universității. Producţia ştiinţifică a membrilor comunităţii academice este verificată în totalitate cu ajutorul 
softului Sistemanatiplagiat.ro. Nivel de realizare 100% 
R15. (O4-A4.4) Menţinerea certificării ISO 9001/2015 a managementului calităţii în activitatea de cercetare 
în urma auditului de supraveghere efectuat de organizaţia de certificare. A fost elaborată documentaţia 
pentru auditul de supraveghere ISO 9001-2015 pentru managementul calităţii în activitatea de cercetare din 
Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi şi s-a obţinut menţinererea certificării. Nivel de realizare 100%. 

 
Pentru obiectivul 5. Managementul și implementarea proiectului s-au planificat activităţile proiectului astfel încât să 
fie atinse toate rezultatele programate. Nivel de realizare 100%. 

 
Manager proiect, 

Prof.univ.dr. hab. Claudiu Mereuţă 

 


