RAPORTUL RECTORULUI
privind starea Universității ”Ovidius” din Constanța
în anul 2014
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Prezentul Raport este elaborat în temeiul art. 130 alin. 2 din Legea educației naționale nr.
1/2011 și include următoarele informații:
a) situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;
b) situaţia fiecărui program de studii;
c) situaţia personalului instituţiei;
d) rezultatele activităţilor de cercetare;
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii;
f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
g) situaţia posturilor vacante;
h) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.
i) imaginea instituțională a Universității ”Ovidius” din Constanța

Acest raport este o componentă a răspunderii publice, conform art. 130 alin. 3 din Legea
educației naționale nr. 1/2011.

Universitatea ”Ovidius” din Constanța, repere istorice
Primii învăţaţi ai locului au fost marii înţelepţi ai antichităţii, cu precădere teologi, cărturari,
cu operă de circulaţie şi recunoaştere în Europa, reprezentanţi de seamă ai literaturii patristice,
precum Iordanes, Leontie Bizantinul, Gerontius, Niceta Remesianu, Ioan Cassian, Dioniosie cel
Mic şi mulţi alţii. Între valorile spirituale dedicate Dobrogei, provincie mereu bântuită de furia
năvălitorilor şi glasul armelor, s-au aflat peste timp şi alte importante personalităţi precum Iosif
Moesiodacul de la Cernavodă, Nifon Bălăşescu, Ion Ionescu de la Brad.
În toată istoria ei zbuciumată, Dobrogea s-a dezvoltat la interferenţa mai multor culturi,
civilizaţii şi mentalităţi. Şcoala a fost tocmai de aceea baza pe care s-a susţinut societatea,
dezvoltarea provinciei. Dascăli precum Costache Petrescu, Dimitrie Chirescu, Ion Bănescu,
sprijiniţi de autorităţi – prefectul Remus Opreanu, primarul Mihail Coiciu, încurajaţi de marii
oameni politici ai ţării precum Carol, Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret au sădit rădăcinile pe care
s-a ridicat mai târziu civilizaţia locului. Importante momente economice, sociale şi culturale au
marcat apoi definitoriu evoluţia comunităţii locale.
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Un vis părea mereu de nerealizat: crearea unei universităţi. Mulţi au formulat în diverse
registre dreptul provinciei la universitate: Eminescu, Caragiale, Remus Opreanu, mai târziu şi
Mircea Eliade. Forme firave de şcoli de vară, centre de cultură au fost fie la Balcic, fie la Constanţa.
Cercetarea ştiinţifică s-a dezvoltat, de asemenea, prin înfiinţarea Oeriei Pallas în 1897, apoi, în
1926, prin strădaniile savantului Ioan Borcea s-a format şi dezvoltat o importantă staţiune marină
zoologică pe rezervaţia de dune de la Agigea. Aparţinând Universităţii din Iaşi, această staţiune
poate fi considerată primul aşezământ de cultură universitară din Dobrogea, de recunoaştere
internaţională.
Cu sprijinul acestei staţiuni şi cu specialiştii ei s-a înfiinţat la Constanţa, în 1948, prima
Facultate de piscicultură din România. În anii grei de după război şi în condiţiile sovietizării vieţii
românilor, instituţia a rezistat eroic doar 5 ani şi apoi a fost transferată la Galaţi. Nenumărate
modificări de statut face ca Şcoala navală din Constanţa să aibă vremelnic şi statutul de învăţământ
superior civil.
În 1961, ia fiinţă Institutul Pedagogic de 3 ani, care cunoaşte o ascensiune şi apoi, cu
încetul, o marginalizare, după cum a evoluat însuşi sistemul de învăţământ superior al României
acelor vremuri. La 22 decembrie 1989 era un institut de subingineri dispunând însă de o bază
materială. În acele zile fierbinţi se constituie Comitetul Cetăţenesc de acţiune şi sprijin pentru
înfiinţarea Universităţii din Constanţa. La 7 martie 1990, prin Hotărârea nr.225 a Guvernului
României, Institutul de subingineri din Constanţa este transformat în Universitatea Constanţa.
Universitatea „Ovidius” din Constanţa este continuatoarea de drept a acestor tradiţii
universitare, păstrătoare a unei culturi academice pe care o dezvoltă spectaculos în aceste două
decenii de existenţă.
Prin ordinul ministrului nr.7514 din 30 martie 1990 este numită conducerea administrativă
provizorie a Universităţii din Constanţa. Primul rector este numit prof.dr. Adrian Rădulescu. La 7
aprilie 1990, studenţii deschideau porţile Facultăţii de medicină (cu profil de medicină generală şi
stomatologie) şi Facultăţii de biologie, urmând ca din toamnă acestora să li se adauge alte 6
profiluri.
La 17 aprilie 1991, Ministerul Învăţământului şi ştiinţei făcea cunoscut conducerii universităţii
că, „în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a ordinului Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei
nr.4894 din 22.03.1991, denumirea instituţiei este Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Intrarea
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în vigoare a acestei denumiri se face începând cu semestrul al ll-lea al anului universitar 19901991”.

A. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII, PE SURSE DE
FINANŢARE ŞI TIPURI DE CHELTUIELI

Activitatea anului 2014 s-a desfășurat în cadrul legislativ care reglementează activitatea
instituțiilor publice.
Strategia abordată de Universitatea noastră a avut ca scop principal întărirea, dezvoltarea și
consolidarea patrimoniului precum și gestionarea eficientă a resurselor.
La întocmirea situației financiare aferentă

perioadei de raportare s-a avut în vedere

respectarea :
1. Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată și cu modificările ulterioare ;
2. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea
contabilității instituțiilor publice cu modificările ulterioare;
3. Ordin 505/12.04.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportări financiare lunare
în anul 2013.
Aplicarea prezentelor reglementări contabile au determinat realizarea, îmbunătățirea și
actualizarea unor proceduri, pentru toate operațiunile derulate în cadrul instituției referitoare la
întocmirea documentelor justificative, întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale și
elaborarea politicilor contabile în așa fel încât

să fie relevante pentru nevoile instituției în

fundamentarea și luarea deciziilor credibile, reprezentând fidel rezultatul patrimonial al instituției
publice, fiind neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

A. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat pentru anul 2014, a cuprins resursele
financiare necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității universității.
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Astfel veniturile și cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori
specifici:
- număr studenți de la programele de licență, masterat și doctorat cu finanțare bugetară,
- număr studenți de la programele de licență, masterat și doctorat cu taxă,
- număr studenți de la învățământul IFR și ID,
- nivelul finanțării pe student echivalent,
- numărul de posturi efectiv ocupate,
- fondul de salarii total,
- baza materială existentă compusă din spațiile de învățământ, cămine, cantină, dotări și
terenuri.
Periodic s-a analizat execuția bugetului de venituri și cheltuieli și s-au luat măsuri pentru
îmbunătățirea încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor.
Evoluția prevederilor bugetare pe anul 2014, se prezintă astfel:

Indicator
Venituri totale
Cheltuieli totale

Inițiale
92.557.536
93.171.867

Definitive
96.115.519
96.730.570

Observăm că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile prevăzute în buget, acest fapt
explicându-se prin aprobarea în buget a unei deblocări din soldul anului precedent de 615.051 lei,
sumă ce a fost alocată salariilor.
De asemenea, veniturile definitive, față de cele inițiale înregistrează o creștere de 3.557.983
lei ce reprezintă suplimentări la următoarele capitole :
- finanțarea de bază conform contractului instituțional : 273.635 lei,
- alocații burse - 1.363.807 lei,
- alocații pentru reduceri transport -73.255lei,
- subvenții pentru cămin și cantină - 837.286 lei,
- dotări și alte investiții - 10.000 lei,
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 1.000.000 lei.
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A. Execuția veniturilor:

Execuția bugetului de
venituri și cheltuieli,
calculată pe baza
datelor contabile se
prezintă
astfel:
capitolul
Venituri
totale
generale
sold inițial
Venituri anuale totale
din care :
Venituri
din
activitatea de bază,
din care:
-venituri din finanțarea
de
bază
conform
contractului
instituțional încheiat
cu MECS

2011

-Venituri proprii din
taxe de studii și alte
venituri din donații și
sponsorizări,
alte
proiecte
–
fără
POSDRU cercetare
Venituri din fonduri
externe
nerambursabile
Venituri din alocații
cu destinație specială
inclusiv
subvenții
cămin și cantină
-din care pentru
activitatea de investiții
venituri
din
activitatea
de
cercetare
venituri
proprii
cămin și cantină
venituri proprii din
microproducție

2012

2013

2014

110.654.668 110.128.575

115.630.441

106.139.999

7.065.703
12.645.058
103.588.965 97.483.517

16.957.572
94.361.507

12.918.983
93.221.016

100

79.201.282

77.539.177

79.461.611

77.158.316

82.80

34.973.592

31.118.370

32.574.544

32.528.266

42.16

44.227.690

46.420.807

46.887.067

44.630.050

57.84

3.835.990

3.444.222

3.331.107

4.267.723

4.57

13.612.009

10.193.541

6.384.510

7.347.241

7.88

7.050.000

4.600.000

500.000

100.000

1.36

4.280.578

3.318.888

1.987.297

1.852.119

1.98

2.231.184

2.263.832

2.214.520

1.939.775

2.08

427.922

723.857

982.462

655.842

0.70

Politica economică a Universității a urmărit stabilizarea și consolidarea situației financiare,
concretizată în acumularea unor sume importante la finalul anilor bugetari, conducând la
dezvoltare chiar și în condiții de subfinanțare, prin păstrarea unor fonduri necesare acoperirii
costurilor pentru desfășurarea activităților în condiții de echilibru bugetar.
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Analizând structura veniturilor pe anul 2014, se constată

că ponderea veniturilor din

activitatea de bază a fost de 82.80 %, ea înregistrând o scădere față de anul 2013 cu 3.02%.
Contractul instituțional renegociat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și
Universitatea ”Ovidius” din Constanța, prevede la finanțarea de bază suma de 32.528.266 lei,
aceasta fiind încasată până la sfârșitul anului.
Veniturile încasate din taxele de școlarizare nu au avut variații mari în perioada 2011-2014,
înregistrând totuși o scădere în anul 2014 respectiv cu 4.81% mai mici decât în anul 2013 pe fondul
scăderii cifrei de școlarizare.
Ponderea veniturilor din alocațiile bugetare cu destinație specială (finanțare pentru investiții,
extinderi consolidări, RK, burse, transport studenți) este de 7.88% în anul 2014 față de 6.47 % în
anul 2013 și față de 10.46 % în anul 2012, observându-se o scădere a sumelor alocate pentru
investiții pe fondul finalizării și recepționării obiectivelor. Specificul acestei finanțări constă în
faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinației stabilite prin contractul instituțional și cel
complementar (burse, reducerile pentru transportul studenților, reparații capitale, investiții).
Ponderea veniturilor din cercetare este în scădere, pe fondul crizei economice, fiind de
1.98 % in 2014, de 2.01 % în anul 2013, față de 3.4 % în anul 2012 și 4.13 % în anul 2011 ca
urmare a finalizării proiectelor în curs (în perioada derulării competițiilor pentru semnarea de noi
proiecte). Toate plățile au fost realizate cu respectarea prevederilor contractelor de finanațare și
încadrarea în devizele aprobate.
Încasările din activitatea căminelor au înregistrat și ele o scădere în raport cu anul 2013 cu
12.4 %. Un factor important l-a constituit continuarea parteneriatelor cu celelalte universități prin
asigurarea gratuității la cazare pe timpul verii. Un alt factor îl reprezintă gradul de ocupare al
căminelor.
Veniturile din finanțarea externă nerambursabilă - încasările reprezentând cereri de
rambursare depuse și încasate - s-au situat la un nivel valoric de 4.267.723 lei, procent aflat în
creștere fiind cu 21.94 % mai mare ca în anul 2013. Dată fiind actuala conjunctură economică
globală și posibilitatea atragerii în continuare de fonduri cu finanțare nerambursabilă, acest capitol
va trebui să beneficieze de strategii bine definite, în vederea creșterii ponderii acestuia în volumul
total de venituri. La sfârșitul exercițiului încheiat, ponderea în total venituri încasate reprezintă
4.57 %.
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B. Execuția cheltuielilor
Cheltuielile totale, aferente perioadei 2011-2014, au fost efectuate conform structurii din
tabel. Execuția bugetară s-a desfășurat respectându-se prevederile Legii Finanțelor Publice și
Normele Metodologice ale Ministerului Finanțelor Publice cu privire la angajarea ca și veniturile
pentru a putea asigura comparabilitatea datelor.
Cheltuielile nete aferente finanțării din fonduri externe nerambursabile au fost de 3.999.318
lei. Procedura impusă prin legislația specifică este aceea a efectuării cheltuielilor, a solicitării
rambursării lor și a înregistrării veniturilor în momentul depunerii cererilor de rambursare. Se
creează un decalaj între momentul efectuării cheltuielilor și cel al înregistrării veniturilor.

Cheltuieli totale,
din care:
Cheltuieli
din
veniturile
activității
de
bază, din care :
- venituri proprii
- finanțare de bază
MECS
Cheltuieli
din
veniturile
cercetării
științifice
Cheltuieli
din
fonduri
structurale
postaderare
Cheltuieli
din
venituri proprii
cămin cantina
Cheltuieli
din
finanțarea
complementară
Cheltuieli
din
veniturile pentru
microproducție

2011
97.383.824

2012
94.304.955

2013
98.329.163

2014
90.240.154

Procent
100

73.096.540

75.284.618

84.179.080

76.109.168

84.34

36.932.377
36.164.163

44.141.188
31.143.430

51.787.518
32.391.562

43.773.233
32.335.935

57.51
42.49

4.053.695

2.862.123

2.186.781

1.890.276

2.09

5.869.778

3.880.650

3.699.618

3.999.318

4.44

2.184.435

2.083.150

1.957.936

1.631.743

1.82

11.751.692

9.870.620

5.514.522

6.160.069

6.82

427.684

323.794

791.226

449.580

0.49

Exista o tendință de scădere a cheltuielilor din finanțarea de bază, a creșterii procentului
suportat din venituri proprii pe fondul scăderii alocațiilor din finanțare MECS atât pe student
echivalent cât și pe proiecte, ponderea cheltuielilor din finanțarea de bază în total costuri reprezintă
84.34 % în anul 2014 față de 85.61 % cât era în anul 2013.
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C. Analiza execuției bugetare din tabelul următor redă situația principalilor indicatori sintetici :

Nr.
crt
1

2014
Indicatori
Venituri totale
Venituri încasate
pe
baza
de
contract
instituțional
din care investiții
pe
proiecte

2

Plățile
aferente
cheltuielilor
totale, din care:
Plăți
pentru
cheltuieli
de
personal
plăti
pentru
cheltuieli
materiale

3

Plăți
aferente
investițiilor
Grad de acoperire
a
plăților
aferente
cheltuielilor din
alte surse

4 Costul mediu pe
5

student
Finanțarea
de
bază pe student
echivalent

2011 %
103,588,965

48,585,601

2012 %
97,483,517

47 41,311,911

2013 %
98.672.869

%

93.221.016
39.875.507 42.77

42 38,959,054 39.46
100.000

7,050,000

97,383,824
56,354,728

4,600,000

500.000

100 94.304.955 100 98,329,163
58 55,820,665

59 61,785,591

90.240.154

100

62.271.012

69

100
63
15.522.792 17.20

17,612,198

18 18,849,016

20 22.290.386

23
3.294.788

11.712.515

12 10,545,808

11

5.605.592

6
53.345.509 59.11

48.798.223

53 52.993.044

58 59.370.109 60.37
5.866

4.614

4975

5.900
2304.55

3604.34

2096.29

2227.57

Ponderea veniturilor încasate de la MECS, în totalul veniturilor este de 42.77 % în anul
2014,

3.65

în creștere față de 2013 cu 39.61% și 42 % în anul 2012, acoperirea cheltuielilor

realizându-se din sursele proprii.
Un indicator important pe care îl urmărim este “costul mediu pe student”. Costul mediu pe
student în anul 2014 este de 5.866 lei, iar finanțarea pe student echivalent a fost de 2304.55 lei, ceea
ce înseamnă că diferența de cost a fost asigurată din alte surse. Aceasta creștere este explicată și
prin scăderea cifrei de școlarizare raportată la un volum al cheltuielilor aproape egal. Gradul de
acoperire al plăților din alte surse a fost de 59.11 %.
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Tendința crescătoare a procentului cheltuielilor de personal în total costuri de la 58 % în
anul 2011, 59 % în anul 2012, 63 % în anul 2013, iar în anul 2014 de 69 %
Evoluția valorii cheltuielilor materiale exprimată în procente arată o scădere a cheltuielilor
de 37 % în anul 2014 comparativ cu anul 2013. Ponderea cheltuielilor materiale din total cheltuieli
a înregistrat de asemenea o scădere de la 23 % în anul 2013 la 17.40 % în anul 2014. Acest fapt se
datorează unei eficiente utilizări a resurselor. În tabelul de mai jos avem situația comparativă pe
articole de cheltuieli pentru activitatea de bază:

Titlul ii. Bunuri și servicii
Bunuri și servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
Incălzit, iluminat și forța motrică
Apă, canal, salubritate
Carburanți și lubrifianți
Piese de schimb
Transport
Poșta, telecomunicații, radio,
tv, internet
Materiale și prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere
și funcționare
Reparații curente
Hrană pentru animale
Uniforme și echipamente
Alte obiecte de inventar
Deplasări interne, detașări, transferuri
Deplasări în străinătate
Cărți, publicații și materiale documentare
Consultanță și expertiză
Pregătire profesională
Protecția muncii
Reclamă și publicitate
Protocol și reprezentare
Prime de asigurare non viață

Procent
2014 2013/2014
12.597.812
-37,27
8.923.986
-20,78
590.666
-3,83
63.767
-48,16
2.013.701
-23,44
440.711
-26,72
80.851
-35,34
33.624
-79,22
7.730
-65,07

20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07

2013
20.082.708
11.264.813
614.196
123.006
2.630.175
601.432
125.042
161.843
22.131

20.01.08

778.063

613.556

-21,14

20.01.09

198.318

276.772

39,56

20.01.30
20.02
20.03.02
20.05.01
20.05.30
20.06.01
20.06.02
20.11
20,12
20.13
20.14
20.30.01
20.30.02
20.30.03

6.010.607
5.229.887
29.481
2.538
681.388
155.316
304.921
133.694
36.490
19.362
70.121
61.921
256.001
16.134

4.802.608
1.233.301
4.815
8.952
295.877
172.996
220.287
60.579
0
81.882
3.160
19.359
137.716
24.056

-20,10
-76,42
-83,67
71.64
-56,58
11,38
-27,76
-54,69
-100,00
76.35
-95,49
-68,74
-46,20
49,10
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Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.04
20.30.30

158.272
1.662.369

167.043
1.243.803

5,54
-25,18

A.2 Situația patrimonială potrivit bilanțului contabil la data de 31.12.2014
Încheierea exercițiului financiar pe anul 2014 a necesitat efectuarea prealabilă a unor
operațiuni care să asigure reflectarea corectă în bilanțul contabil a activelor și pasivelor. Pentru
stabilirea unei imagini fidele, clare și complete a patrimoniului, a situației financiare și a
rezultatelor obținute, în conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 și cu prevederile OMFP
2861/2009, s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului care a avut ca scop stabilirea
situației reale a tuturor elementelor de activ și pasiv precum și a valorilor deținute cu orice titlu.
Înventarierea s-a făcut pe locuri de folosință, de depozitare sau păstare a bunurilor și a
cuprins catedre, laboratoare, ateliere, cantină, cămine studențești.
În urma inventarierii valorilor materiale (mijoace fixe, active corporale în curs de execuție,
obiectelor de inventar, stocuri de materiale) și confruntarea cu datele contabile, au rezultat diferențe
care au fost valorificate și înregistrate în contabilitate.
1. Reflectarea situației patrimoniale în bilanțul contabil la finele anului 2014
A. Activul din bilanț în sumă de 371.503.617 lei are următoarea structură:

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire indicator
Active fixe
Stocuri
Disponibilități în conturi la
trezorerie și la bănci
TOTAL CREANȚE :
Creanțe de încasat: clienți
Creanțe din operațiuni FEN
Debitori din taxe
TOTAL ACTIVE

2012
315.663.974
18.461.195
17.352.542

2013
308.753.471
19.219.263
12.945.737

2014
304.294.636
18.933.306
16.014.003

28.319.521
181.836
1.078.552
27.059.133
379.821.578

30.584.540
184.641
2.110.689
28.289.209
371.503.617

30.944.133
130.191
2.731.763
28.082.179
370.186.078
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Din analiza elementelor de activ tragem următoarele concluzii :
- activele fixe au înregistrat o scădere în comparație cu anul 2013 (sunt înregistrate la
valoarea contabilă netă), prin creșterea costurilor cu amortizarea care reprezintă 25.33 % din
valoarea de înregistrare în contabilitate,
- creanțele din operațiuni FEN reprezintă suma cererilor de rambursare depuse și neâncasate
precum și total plăți efectuate pentru care nu au fost depuse cereri de rambursare-cotă parte FSE,
- debitorii din taxele de școlarizare - reprezintă taxele aferente semestrului II din anul 2014
ce urmează a fi încasate în anul 2015.
B. Pasivul din bilanț
Pasivul din bilanț are următoarea structură:

Nr.crt.
1
2.

3
4

Denumire indicator
Capitaluri proprii
din
care
rezultat
patrimonial:
Obligații din care:
datorii
comerciale
(FURNIZORI)
datorii către bugete
salariile angajaților, alte
drepturi
venituri în avans
datorii FEN
total pasiv

2012
339.697.901
10.195.225

2013
337.441.956
-1.344.734

2014
344.538.513
7.885.653

10.647.901
5.531.150

8.015.855
2.447.483

2.370.233

2.391.411
2.725.340

2.502.084
3.066.288

2.401.740
3.261.868

25.272.412
4.203.364
379.821.578

22.742.719
3.303.087
371.503.617

14.355.631
3.258.093
370.186.078

Din analiza elementelor de PASIV tragem următoarele concluzii :
- datoriile FEN reprezintă sumele avansate de CE (prefinanțarea) și contravaloarea cererilor
de rambursare finale nedepuse,
- datoriile către bugete și salariile angajaților reprezintă salariile aferente lunii decembrie,
care conform contabilității de angajamente se reflectă în contabilitate în luna în care au fost
realizate și nu în luna plății efective (ianuarie 2015).
- Universitatea înregistrează excedent la sfârșitul anului 2014, comparativ cu anul 2013 când
exercițiul financiar trecut s-a încheiat cu deficit. Acest fapt se datorează unor cheltuieli mai reduse,
în pofida unor venituri în tendință de scădere,
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- începând cu anul 2014 se urmărește și execuția de casă a bugetului, respectiv venituri
încasate până la sfârșitul exercițiului minus plăți efectuate până la sfârșitul exercițiului financiar.
La sfârșitul anului 2014, rezultatul execuției curente este de 3.026.741 lei care cumulat cu
soldul anului precedent duce la un disponibil de 15.945.726 lei față de anul 2013 când aveam un
disponibil de 12.918.985 lei. Precizăm faptul că în timpul anului a fost utilizată din excedentul
anului trecut suma de 1.572.662 lei care a fost repusă până la sfârșitul anului.
C. Calculul indicatorilor pe baza datelor din bilanț:

Indicator
2011
Solvabilitate
0.85
patrimonială=capitaluri
proprii/active totale
Lichiditate generală=active 1.50
curente/datorii curente

2012
0.89

2013
0.90

2014
0.93

1.59

1.84

2.56

Solvabilitatea reprezintă capacitatea unei instituții de a-și acoperi datoriile totale. Un nivel
bun al ratei solvabilității depășeste 0.5, se observă că pe baza datelor din bilanț rata solvabilității are
valori 0.85 în 2011, 0.89 în anul 2012, 0.90 în anul 2013 și 0.93 în anul 2014.
Rata lichidității generale - capacitatea instituției de a-și onora obligațiile - conform
aprecierilor generale ar trebui să aibe un nivel asigurator de 1.5, se observă trendul ascendent al
acestui indicator de la 1.5 în anul 2011, la 1.59 în anul 2012 și 1.84 în anul 2013, iar în anul 2014
este de 2.56.

B. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII
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Situaţia programelor de studii universitare de licenţă

Nr.
crt.

Facultatea

Domneniul
de ierarhizare

Domneniul
de licenţă

Programul
de studii universitare
de licenţă

0

1

2

3

4

1.

Facultatea De
Litere

Filologie
(B)

Limbă şi
literatură

Limba şi literatura
franceză - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura
franceză – O limbă şi
literatură modernă
(italiană)
Limba şi literatura
franceză – Limba şi
literatura portugheză
Limba şi literatura
engleză – O limbă şi
literatură modernă
(germană, turcă,
portugheză)
Limba şi literatura
engleză – O limbă şi
literatură modernă
(italiană/franceză)
Limba şi literatura
română – O limbă şi
literatură modernă
(engleză, italiană)
Limba şi literatura
română – O limbă şi
literatură modernă
(engleză, italiană,
germană, turcă,
spaniolă, portugheză,
franceză)
Limbi moderne aplicate
(engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate
(engleză, italiană)
Studii americane
(în limba engleză)

Limbi
moderne
aplicate
Studii
Culturale
(B)
Ştiinţe Ale
Comunicării

Studii
culturale
Ştiinţe ale
comunicării

Jurnalism

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)
5

Forma
de
învăţământ

AP

IF

A

IF

A

IF

AP

IF

AP

IF

A

IFR

A

IF

A

IF

AP

IF

A

IF

A

IF

6
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2.

3.

4.

5.

Facultatea De
Teologie

Facultatea De
Istorie Şi
Ştiinţe Politice

Facultatea De
Drept Si
Ştiinte
Administrative

Facultatea De
Ştiinţe Ale
Naturii Şi
Ştiinţe
Agricole

(B)
Teologie
(B)

Muzică
(C)
Istorie
(B)
Științe Politice
(B)

Drept
(D)
Științe
Administrative
(C)

Agronomie,
Horticultură,
Silvicultură,
Inginerie
Forestieră
(C)
Biologie
(B)
Geografie
(C)

A

IF

A

IF

AP

IF

Istorie

Istorie

A

IF

Relaţii internaţionale şi
studii europene

A

IF

Ştiinţe politice

A

IF

Drept
Drept
Administraţie publică
Administraţie publică

A
A
A
A

IF
IFR
IF
IFR

Asistenţă managerială şi
secretariat
Poliţie locală
Agricultură

A

IF

A
A

IF
IF

Agricultură

A

IFR

Biologie

A

IF

AP

IF

Geografie
Horticultură

A
A

IF
IF

Ecologie şi protecţia
mediului

A

IF

Ştiinţa mediului

AP

IF

Iginerie economică în
agricultură

AP

IF

Relaţii
internaţionale
şi studii
europene
Ştiinţe
politice
Drept
Ştiinţe
administrative

Agronomie

Biologie
Geografie

Agronomie,
Horticultură,
Silvicultură,
Inginerie
Forestieră
(C)

Inginerie Și
Management

IF

Muzică

Horticultură

Ştiinţe Ale
Mediului
(E)

A

Teologie ortodoxă
asistenţă socială
Teologie ortodoxă
didactică
Teologie ortodoxă
pastorală
Muzică religioasă

Teologie

Ştiinţa
mediului

Inginerie şi
management în
agricultură şi

Geografia turismului
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6.

Facultatea De
Educaţie
Fizică Şi Sport

Educaţie Fizică
Şi Sport
(B)

dezvoltare
rurală
Educaţie fizică
şi sport

8.

9.

Facultatea De
Ştiinţe
Aplicate Şi
Inginerie

Facultatea De
Matematică Şi
Informatică

Facultatea De
Ştiinţe
Economice

Chimie
(C)
Fizică
(C)
Inginerie
Chimică
(C)

IF

A

IFR

AP

IF

A

IF

A

IF

A

IF

Chimie alimentară şi
tehnologii biochimice
Prelucrarea petrolului şi
petrochimie
Fizică tehnologică

AP

IF

A

IF

A

IF

Informatică
Informatică (în limba
engleză)
Matematică
Matematică informatică

A
AP

IF
IF

A
A

IF
IF

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Economia firmei
Contabilitate şi
informatică de gestiune
Contabilitate şi
informatică de gestiune
Afaceri internaţionale

A

IF

A

ID

AP
A

IF
IF

A

ID

A

IF

Afaceri internaţionale

A

ID

Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci

A
A

IF
ID

Management

A

IF

Marketing

A

IF

Chimie
Fizică

Fizică

Kinetoterapie
7.

A

Educaţie fizică şi
sportivă
Educaţie fizică şi
sportivă
Sport şi performanţă
motrică
Kinetoterapie şi
motricitate specială
Chimie

Inginerie
chimică

Inginerie
Industrială
(C)
Informatică
(B)

Știinţe
inginereşti
aplicate
Informatică

Matematică
(C)

Matematică

Administrarea
Afacerilor
(A)

Administrarea
afacerilor

Contabilitate
(C)

Contabilitate

Relații
Economice
Internaționale
(B)

Economie şi
afaceri
internaţionale

Finanţe
(B)

Finanţe

ManagementT
(E)
Marketing
(C)

Management
Marketing
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10.

Facultatea De
Medicină

Medicină
(B)

A

IF

A

IF

A
A

IF
IF

Sănătate 1)
Sănătate 2)

Asistenţă medicală
generală
Balneofiziokinetoterapie
şi recuperare
Medicină
Medicină (în limba
engleză)
Medicină dentară
Tehnică dentară

A
A

IF
IF

Sănătate 2)

Asistenţă de farmacie

A

IF

Sănătate 1)

Farmacie

A

IF

Arhitectură
navală

Sisteme şi echipamente
navale

A

IF

Autovehicule rutiere

A

IF

Autovehicule rutiere

A

IFR

Inginerie
energetică

Energetică industrială

A

IF

Inginerie
industrială

Ingineria sudării

A

IF

Utilaje şi instalaţii
portuare

A

IF

A

IF

A

IFR

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

Pedagogia artelor
plastice şi decorative

A

IF

Interpretare muzicală –
canto

A

IF

Sănătate 1)
Sănătate 2)
Sănătate 1)

11.

12.

13.

14.

Facultatea De
Medicină
Dentară
Facultatea De
Farmacie
Facultatea De
Inginerie
Mecanică,
Industrială Şi
Maritimă

Facultatea De
Construcţii

Medicină
Dentară
(A)
Farmacie
(B)
Inginerie
Industrială
(D)
inginerie
aerospaţială,
autovehicule,
transporturi
(E)
Inginerie
Electrică Şi
Energetică
(E)
Inginerie
Industrială
(D)
Inginerie
Mecanică
(E)
Inginerie Si
Management
(D)
Inginerie
Civilă Şi
Instalaţii
(C)

Inginerie Si
Management
(D)
15.

Facultatea De
Arte

Ingineria
autovehiculelor

Inginerie
mecanică

Inginerie economică în
domeniul mecanic
Inginerie economică în
domeniul mecanic
Inginerie civilă Amenajări şi construcţii
hidrotehnice
Construcţii civile,
industriale şi agricole
Îmbunătăţiri funciare şi
dezvoltare rurală
Inginerie şi
Inginerie economică în
management
construcţii
Inginerie şi
management

Arte Vizuale
(D)

Arte vizuale

Muzică
(C)

Muzică
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16.

Facultatea De
Psihologie Şi
Ştiinţele
Educaţiei

Pedagogie muzicală
Artele
Teatru si artele Artele spectacolului
Spectacolului,
spectacolului
(actorie)
Cinematografie
Artele spectacolului
Şi Media
(coregrafie)
(C)
Asistenţă
Asistenţă
Asistenţă socială
Socială
(B)
Psihologie
(B)
Ştiinţe Ale
Educaţiei
(B)

A
A

IF
IF

AP

IF

A

IF

socială

Psihologie

Psihologie

A

IF

Ştiinţe ale
educaţiei

Pedagogia
învăţământului primar şi
preşcolar
Psihopedagogie specială

A

IF

A

IF

Situaţia programelor de studii universitare de masterat acreditate
Nr.
crt.
1.

Facultatea

Facultatea de
Litere

2.

Facultatea de
Teologie

3.

Facultatea de

Domeniul de
Denumire program de studii
Forma de
studii
universitare de master
învățământ
universitare de
master
1. Studii de românistică
IF
Filologie
2. Studii anglo-americane
IF
3. Limba franceză şi plurilingvism în
IF
spaţiul european
4. Comunicare şi discurs intercultural în
IF
spaţiul european
5. Traductologie, terminologie, comunicare IF
(engleză, franceză, italiană, germană,
turcă)
1. Jurnalism regional
IF
Ştiinţe ale
comunicării
1. Teologie-Studii juridico-canonice ale
IF
Teologie
celor trei religii monoteiste (mozaică,
creştină şi islamică)
2. Teologie-Pastoraţie şi viaţă liturgică
IF
3. Teologie-Teologie ortodoxă. Strategii de IF
comunicare
4. Teologie-Istoria culturii şi civilizaţiei
IF
creştine în sud-estul Europei
5. Teologie- Managementul turismului
IF
religios
6. Teologie- Literatura patristică, limbi
IF
clasice şi slava veche
7. Teologie- Teologie sistematică
IF
8. Teologie- Exegeză biblică
IF
1.Relaţii internaţionale în sec. XIX-XXI.
IF
Istorie
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Istorie și
Științe Politice

4.

Drept și Științe
Administrative

Drept

Ştiinţe
administrative

5.

Științe ale
Naturii și
Științe
Agricole

Biologie
Ştiinţa
mediului
Agronomie

6.

Facultatea de
Ştiinţa
Educație Fizică sportului şi
și Sport
educaţiei fizice

7.

Facultatea de
Chimie
Științe Aplicate
și Inginerie
Fizică
Inginerie
chimică
Facultatea de
Matematică
Matematică și
Informatică

8.

Informatică

Istorie şi diplomaţie
2. Antropologie şi istorie europeană
IF
3. Managementul instituţiilor de cercetare
IF
istorică şi socio-politică
4. Politică mondială şi europeană
IF
1. Legislatia privind siguranţa
IF
transporturilor
2. Drept maritim
IF
3. Ştiinţe penale
IF
4. Drept public
IF
1. Guvernare şi administraţie publică
IF
europeană
2. Administraţie europeană. Instituţii şi
IF
politici publice
3. Managementul instituţiilor publice
IF
4. Asistenţă managerială şi comunicare în
IF
organizaţiile publice
1. Conservarea biodiversităţii
IF
2. Valorificarea principiilor bioactive din
IF
plante indigene
1. Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi
IF
valorificarea eco-turistică a spaţiului litoral
2. Analiza şi evaluarea impactului de
IF
mediu
1. Sisteme de agricultură şi monitorizarea
IF
zonelor vulnerabile la secetă
2. Controlul şi monitorizarea calităţii
IF
produselor agricole
3. Agricultură ecologică
IF
1. Educaţie fizică şi sport şcolar
IF
2. Performanţă în sport
IF
3. Kinetoterapie, recuperare şi reeducare
IF
motrică
1. Chimia şi managementul calităţii
IF
produselor de consum în relaţie cu mediul
1. Fizică şi tehnologia materiei condensate IF
1. Tehnologii şi management în prelucrarea IF
petrolului
1. Matematică didactică
IF
2. Informatică didactică
IF
3. Modelare matematică în finanţe şi
IF
analiza economică
4. Matematici aplicate
IF
5. Structuri matematice fundamentale
IF
1. Medii virtuale multi-modale distribuite
IF
2. Modelare şi tehnologii informatice
IF
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9.

Facultatea de
Științe
Economice

Administrarea
afacerilor

Economie şi
afaceri
internaţionale
Contabilitate
Finanţe
10.
11.

12

13.

14.

Facultatea de
Medicină
Facultatea de
Inginerie
Mecanică,
Industrială și
Maritimă

Facultatea de
Construcții

Facultatea de
Arte

Facultatea de
Psihologie și

Medicină
Inginerie
mecanică
Inginerie
industrială
Inginerie
navală şi
navigaţie
Inginerie şi
management

1. Administrarea afacerilor în turism,
comerţ şi servicii
2. Administrarea şi auditul proiectelor de
afaceri
3. Administrarea afacerilor în
întreprinderile mici şi mijlocii (master
profesional bilingv - diplomă dublă)
4. Asigurarea calităţii în afaceri
1. Administrarea afacerilor internaţionale
2. Politici europene de dezvoltare regională
3. Managementul riscului în afaceri
internaţionale
1. Contabilitatea şi auditul afacerilor
2. Tehnici contabile şi financiare pentru
gestiunea afacerilor
1. Pieţe de capital
2. Finanţe corporative şi bănci
1.Managementul instituţiilor şi al
serviciilor medicale şi farmaceutice
1. Optimizarea tehnologiilor portuare şi a
funcţionării utilajelor
1. Calitate şi certificare în construcţiile
sudate
1. Ingineria şi managementul sistemelor şi
echipamentelor navale

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

1. Ingineria şi managementul sistemelor de
producţie

IF

2. Ingineria şi managementul proiectelor de
construcţii
1. Inginerie costieră
2. Ingineria sistemelor hidrotehnice
3. Ingineria şi managementul resurselor de
apă
4. Ingineria structurilor de construcţii
5. Ingineria sistemelor cu surse energetice
regenerabile
Teatru şi artele 1. Arta actorului de music hall
spectacolului
1. Arta spectacolului liric
Muzică
2. Arta educaţiei muzicale
1. Educaţia vizuală prin studiul peisajului
Arte vizuale
şi figurii
1. Psihologie sportivă
Psihologie

IF

Inginerie şi
management
Inginerie civilă
şi instalaţii

3. Psihodiagnoza personalităţii

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
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Științele
Educației

Ştiinţe ale
educaţiei

2. Terapii şi compensare în tulburări de
comunicare
3. Management educaţional
4. Strategii de comunicare şi învăţare
eficientă în învăţământul primar
5. Educaţie incluzivă

IF
IF
IF
IF

B. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI
Universitatea „Ovidius” din Constanța cuprinde facultăți, departamente și structuri funcționale
pentru cercetare științifică, pentru cooperare cu instituții de învățământ din străinătate, pentru
documentare, pentru editare de carte universitară etc.
Relațiile de subordonare și structurile sunt stabilite prin organigrama Universității aprobată prin
Hotărâre de Senat nr. 1397/13.11.2014.
Funcțiile de conducere sunt următoarele:
- Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Director Resurse Umane, Director
Economic și Director Direcția Editorială, Carte Universitară și Relații Publice la nivel de
Universitate,
- Decan, Prodecani la nivel de facultăți,
- Director de Departament.
Situația personalului care ocupă funcții de conducere este următoarea:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire funcție de
conducere
Rector
Prorector
Director CSUD
Decan
Prodecan
Director de departament
Director Școală Doctorală
Director Centru ID-IFR
Director general
administrativ
Director Resurse Umane
Director economic

Persoane cu funcții de conducere aflate
în plată la 31.12.2014
1
5
1
15
24
36
4
1
1
1
1
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12
13

Secretar șef universitate
Secretar șef facultate

1
9

Situația personalului didactic în cursul anului 2014, comparativ cu anul 2013 este prezentată
astfel:

Postul

Nr.posturi 2013

% in total
efectiv

Nr.posturi
2014

103
1

ocupate

14.99

0
157
5

23.34

0
253
7

37.90

3
115
3

20.75

26
21
0

ocupate

ocupate

ocupate

ocupate

ocupate

cu funcția de
bază
92
Profesor
13.74
a IIa funcție
1
perioadă
determinată
0
cu funcția de
bază
129
Conferențiar
19.94
a IIa funcție
6
perioadă
determinată
0
cu funcția de
bază
270
Lector /Șef
41.21
a IIa funcție
7
lucrări
perioadă
determinată
2
cu funcția de
bază
124
Asistent
21.42
a IIa funcție
4
perioadă
determinată
17
cu funcția de
bază
25
3.69
Preparator
a IIa funcție
0
perioadă
determinată
0
cu funcția de
TOTAL
TOTAL
bază
640 1411 posturi
1479 posturi
din care:
din care:
a IIa funcție
18
40 șc.doctorală
34sc.doctorala
perioadă
46 ID-IFR
40 ID-IFR
determinată
19
Au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor astfel:

% in total
efectiv

3.03

0
649
16
29

I. MONITORUL OFICIAL NR.518/18.12.2013 – 68 POSTURI, din care
9 posturi de profesor din care 7 titularizați la 03.03.2014,
Page 22 of 57

28 posturi de conferențiar din care 26 titularizați la 03.03.2014,
17 posturi lector/șef lucrări din care 17 titularizați la 03.03.2014,
14 posturi asistent din care 11 titularizați la 03.03.2014,
II. MONITORUL OFICIAL NR.324/10.06.2014 – 31 POSTURI, din care
8 posturi profesor din care 7 titularizați la 01.10.2014,
11 posturi conferențiar din care 9 titularizați la 01.10.2014,
7 posturi lector/șef lucrări din care 6 titularizați la 01.10.2014,
5 posturi asistent din care 2 titularizați la 01.10.2014.
Situația posturilor auxiliar didactic și nedidactic:

Număr posturi 2013
didactic auxiliar
inclusiv ID-IFR
nedidactic- TESA
Total

din care camincantină

ocupate
ocupate
ocupate

ocupate

Nr.posturi 2014

221
142
363
58

220
134
354
56

D. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE
Universitatea „Ovidius“ din Constanţa consideră dezvoltarea cercetării ştiinţifice ca fiind
un domeniu prioritar, un pilon al funcţionării şi performanţelor instituţiei. În acest sens, prin
structuri precum Centre de Cercetare, Şcoala doctorală şi programe postdoctorale, menite să
stimuleze crearea şi transferul de cunoaştere ştiinţifică, în special multidisciplinară, instituţia
dezvoltă abilităţi de cercetare studenţilor şi tinerelor cadre didactice.
Departamentul de Cercetare asigură conducerea executivă a activităţii de cercetare
ştiinţifică, dezvoltare-inovare şi relaţii cu mediul economico-social, prin directorul de departamene
şi personalul de specialitate care acoperă sarcinile şi atribuţiile departamentului.
La activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii „Ovidius“ din
Constanţa participă cadre didactice, alte categorii de angajaţi, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi
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orice alte categorii de cursanţi ai universităţii. În universitatea noastră, activitatea de cercetare se
desfăşoară în cadrul programelor instituţionale de cercetare ştiinţifică, pe baza unor planuri
elaborate anual la nivelul Universităţii, de facultăţi şi/sau de unităţile de cercetare create la nivelul
lor, pe baza temelor prioritare, specific instituţiei, din programele naţionale şi cele internaţionale,
precum şi pe baza strategiei proprii cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare.
Datele privind activitatea de cercetare desfășurată la nivelul Universității sunt redate,
centralizat pe facultăți, după cum urmează:
1. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
‐

Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 10

‐

Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat – 4

‐

Articole ISI (1b) fără factor de impact - 2

‐

Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 14

‐

Articole BDI – 15

‐

Articole CNCSIS - 8

‐

Cărți CNCSIS – 8

2. Facultatea de Constructii
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 1
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 13
- Articole BDI – 23
- Cărți internaționale – 1
- Cărți CNCSIS – 4
3. Facultatea de Litere
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat – 1
- Articole ISI (c) Arts/Humanitas – 2
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 5
- Articole BDI – 40
- Articole CNCSIS - 34
- Cărți internaționale – 1
- Cărți CNCSIS – 4
- Capitole edituri internaționale – 7
4. Facultatea de Farmacie
Page 24 of 57

- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 5
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –9
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 10
- Articole BDI – 3
- Cărți CNCSIS –6
5. Facultatea de Medicină Dentară
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 1
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –9
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 9
- Articole BDI – 10
- Cărți CNCSIS –1
- Capitole edituri CNCSIS – 1
6. Facultatea Istorie și Științe Politice
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 13
- Articole BDI – 61
- Articole CNCSIS - 0
- Cărți internaționale – 3
- Cărți CNCSIS –8
- Capitole edituri CNCSIS – 28
7. Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 15
- Articole ISI (1b) fără factor de impact - 2
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 6
- Articole BDI – 15
- Cărți CNCSIS – 5
- Capitole edituri internaționale – 4
8. Facultatea de Științe Economice
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 11
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 11
- Articole BDI – 134
- Articole CNCSIS - 21
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- Cărți CNCSIS –8
- Capitole edituri CNCSIS – 3
9. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 36
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – cumulate cu ISI +3
- Articole BDI – 24
10. Facultatea de Educație Fizică și Sport
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –1
- Articole BDI – 33
- Cărți CNCSIS –10
- Capitole edituri CNCSIS – 15
11. Facultatea de Medicină
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 19
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –11
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 32
- Articole BDI – 42
- Capitole edituri CNCSIS – 1
12. Facultatea de Drept și Știinte Administrative
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 1
- Articole BDI – 7
- Articole CNCSIS - 6
- Cărți CNCSIS –8
- Capitole edituri internaționale – 2
- Capitole edituri CNCSIS – 2

13. Facultatea de Psihologie și Științele Educației
- Articole BDI – 0
- Articole CNCSIS – 2
- Cărți CNCSIS –23
- Capitole edituri internaționale – 3
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- Capitole edituri CNCSIS – 76
14. Facultatea de Matematică și Informatică
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 32
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –3
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 1
- Articole BDI –17
- Cărți internaționale – 1
- Cărți CNCSIS –4
- Capitole edituri internaționale – 1
15. Facultatea de Arte
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 1
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –1
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 12
- Articole CNCSIS – 14
- Cărți CNCSIS – 21
- Capitole edituri internaționale – 27
- Capitole edituri CNCSIS – 13
16. Facultatea de Teologie
- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 9
- Articole BDI –3
- Articole CNCSIS – 13
- Cărți CNCSIS –11
- Capitole edituri CNCSIS – 7

Total
- Articole ISI (1a) cu factor de impact și scor de influență cumulat – 132
- Articole ISI (1a1) cu factor de impact și fără scor de influență cumulat –39
- Articole ISI (1b) fără factor de impact – 10
- Articole ISI (c) Arts/Humanitas – 2
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- Articole ISI (d) – ISI Proceedings – 135
- Articole BDI – 454
- Articole CNCSIS – 98
- Cărți internaționale – 6
- Cărți CNCSIS –125
- Capitole edituri internationale – 44
- Capitole edituri CNCSIS – 142

Page 28 of 57

Datele privind proiectele de cercetare derulate la nivelul Universității sunt redate în tabelul următor:
Titlu

Competitie

Durata

Buget

Beneficiar/Parten
er
Beneficiar

Conducator de
proiect
Prof.univ.dr. Aschie
Mariana
As.univ. dr.
Poinareanu Ionut

1

Centru De Cercetare-Dezvoltare
Pentru Studiul Morfologic Si Genetic
In Patologia Maligna (CEDMOG)

17 luni (11
Martie 2014 – 12
august 2015)

20.776.878lei

2

Hepatocellular Carcinoma
Stratification Based On Non-Invasive
Markers

POSCCE-A2O2.2.1-2013-1. ID /
Cod SMIS CNSR:
1844 / 48750.
Contract de finanţare
nr. 627 / 11.03.2014.
S-E, Constanta,
EEA-JPR-RO-NO2013-1-0363

2014-2017

3

RegHealth-RI

Horizon 2020

4

Profil De Cariera : Cercetator Roman

5

Aplicarea Metodologiilor De
Cercetare Stiintifică In Domeniul
Stiintelor Medicale Si Promovarea
Culturii Antreprenoriale Pentru
Facilitarea Insertiei Pe Piata Muncii
A Studentilor Medicinisti Din Ciclul
De Studii Universitare De Licenta

6

Sistem Pentru Detecţie, Localizare,
Urmărire Şi Identificare A Factorilor
De Risc La Adresa Obiectivelor De
Importanţă Strategică din Zone De
Litoral

Facultatea

100 000 E

Partener
(Coordonator
Institutul Clinic
Fundeni Bucuresti)

Prof.univ.dr. Aschie
Mariana
As.univ. Poinareanu
Ionut

Facultatea de
Medicină

2014-2017

-

Partener asociat
(Coordonator
Spania)

SL.dr. Dumitru Irina
Magdalena

Facultatea de
Medicină

135760 CERO
159/ 1.5/ Programe
doctorale şi postdoctorale în sprijinul
cercetării
POSDRU/156/1.2/G
/141745

2014

12738247.56
lei

Partener
(Coordonator UMF
Carol Davila
București)

Conf.univ. dr. Tuța
Liliana

Facultatea de
Medicină

18 luni, 20142015

108918lei

Partener
(Coordonator UMF
Carol Davila
București)

Prof.univ.dr. Aschie
Mariana
SL.dr. Dumitru Irina
Magdalena

Facultatea de
Medicină

PN-II-PT-PCCA
2013-4-0377
Proiecte colaborative
de cercetare
aplicativă (PCCA).
Domeniul: 8 –Spaţiu
şi securitate

24 luni (01 iulie
2014- 30 iunie
2016)

1250000lei

Partener
(Coordonator
Centru de
Cercetare
Științifică pentru
Fortele Navale
Constanța

Prof.univ. Flaut
Daniel

Facultatea de
Istorie și Științe
politice

Facultatea de
Medicină
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7

8
9

10

Abordarea Integrată A Consolidării
Monumentelor Istorice Din Cretă Prin
Tratamente Bazate Pe Nanomateriale
– Un Concept Revolutionar
A Scientific Network For Earthquake,
Landslide And Flood Hazard
PREVENTION (SciNetNatHazPrev)
Implementation Of A Complex Gis
For Ecosystem-Based Management,
Through Integrated Monitoring And
Assessment Of The Biocoenosis
Status And Its Evolution Trends In A
Fast Changing Environment At The
Romanian Coastal Zone Of The
Black Sea (acronim ECOMAGIS)
Imbunătăţirea Sistemului Integrat De
Monitoring În Marea Neagră În
Conformitate Cu Directiva-Cadru
“Strategia Pentru Mediul Marin
-“MSFD Guiding Improvements in
the Black Sea Integrated Monitoring
System"

Competiție Națională
ANCS
Biologie / Știința
Mediului
Competitie
internationala
Ecologie – Geografie
PN–II–PT–PCCA–
2011–3.2–1427 Nr.
69/2012
Biologie / Stiinta
Mediului

2012-2014

600000lei

Beneficiar

Conf. univ. Turcanu
Carutiu Daniela

Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole

2013-2015

82000E

Partener

Conf.univ. Tofan
Lucica

2012-2015

414 970 lei

Beneficiar

Prof.dr. Marius
Făgăraș

Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole
Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole

Competiție
internațională.
Proiectul MISIS
No.
07.020400/2012/616
044/SUB/D2.
Ecologie/Știința
Mediului / Biologie
Grant Sciex 12.1083. Programul SCIEX
(Scientific Exchange
Programme NMSCH – Elveția)

2012-2015

52309 E

Partener

Onciu Teodora
Maria, Sava Daciana

Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole

2013-2014

Partener

Prof. univ. Marius
Skolka

Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole

Partener

Prof. univ. dr.
Cogălniceanu Dan

Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole

Partener

Prof.univ. Bercu
Rodica

Facultatea de Arte

11

BLISRo: Black List Of Invasive
Species In Romania

12

Innovative Modeling Approaches As
Tools For Amphibian Conservation
In Romania And Switzerland

Grant Sciex 12.308-3
MAACRS.
Programul SCIEX
(Scientific Exchange
Programme NMSCH – Elvetia)

2013-2014

13

An Integrated Approach For
Reinforcement Of Historical Chalk

PN II PT PCCA
2011-1640.
ICECHIM

2012-2015

600.000,00 lei
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14

Programme De Education Et De
Formation Tout Au Long De La Vie

15

EAC/S07/12
Competiție
internațională.
POSDRU
160/2.1/S/139720

2013-2016

294.936,00 lei

Partener

Prof. univ. Caprioara
Daniela

2012-05.2014
18 luni

2.075.341lei

Beneficiar

Prof. univ. Căprioara
Daniela
Prof. univ. Caprioara
Daniela
Lect. Manea Claudia
Neptina
Lect. Matei Silvia
Raluca
Lect. Modoran
Mihaela
Lect. Petre Cristian
Enache Rodica
Gabriela
Prof.univ. dr.
Caraiane Aureliana

Facultatea de
Psihologie și
Științele Educației
Facultatea de
Psihologie și
Științele Educației
Facultatea de
Psihologie și
Științele Educației

16

Construiește-ți cariera, pas cu pas !
Consiliere și orientare profesională
pentru elevii din regiunile Centru și
Sud-Est. Cod SMIS 50387

POSDRU
160/2.1/S/132690

2012-04.2014
18 luni

2022916 lei

Partener
(Coordonator
Asociația DONIT
Brașov)

17

Consiliere profesională pentru
studenții în medicină și program
integrat de practică în domeniul
medicinei generale și dentare

POSDRU
160/2.1/S/139881

In derulare
20luni

16.307.986lei

Partener
(Coordonator Univ.
Gr.T Popa Iasi)

18

Metoda de terapie a complicatiilor
orale ale diabetului zaharat la adulti si
vârstnici
Security increase of gas supplying
through trans-european pipelines

PN-II-PT-PCCA2013-4-1364

2013-2015

212000 RON

Beneficiar

Conf. univ. dr. Hancu
Mihaela

Facultatea de
Medicină Dentară

PN-II-PT-PCCA2011-3.1-1057
UEFISCDI

2.07.201230.06.2016
48 luni

400000lei

Partener
(Coordonator Univ.
Dunarea de Jos din
Galați)

Bormambet Melat

Facultatea de
Inginerie Mecanică
Industriala și
Maritimă

LLP-LdV-ToI-2012RO-016 / 2012-1RO1-LEO05-21099
ANPCDEFP
POSDRU/16/2.1/G/1
36624

01.12.201230.11.2014

34860 / 73394
EURO

Coordonator

Avram Elena-Rita

2014-2015
18 luni

360098lei

Partener
(Coordonator
Universitatea
Politehnica din
București)

Melnic Lucia
Ianculescu Gabriela
Cotrumba Mirela

Facultatea de
Inginerie Mecanică
Industriala și
Maritimă
Facultatea de
Inginerie Mecanică
Industriala și
Maritimă

19

20

21

Innovative vocational training
concept for promoting renewable
energy sources in rural areas in
Europe
"Proiecteaza-ti cariera "
POS DRU-Axa prioritara 2
"Corelarea învățării pe tot parcursul
vieții cu piața muncii

Facultatea de
Medicină Dentară
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22

Creşterea securităţii în alimentarea cu
gaz la magistralele transeuropene GAZODUCT

N-II-PT-PCCA2011-3.1-1057,
contract nr. 27/2012
UEFISCDI

2012-2014 (36
luni)

400000 lei

Partener 1

Peride Niculae

Facultatea de
Inginerie Mecanică
Industriala și
Maritimă

23

*PERFORM –
Performanţă sustenabilă în cercetarea
doctorală şi postdoctorală

POSDRU, ID
138963

23.04.201423.10.2015

13000000lei

Conf.univ. Anghel
Florin

Facultatea de
Științe economice

24

Student azi! Profesionist mâine! Imbunătăţirea procesului de inserţie
pe piaţa muncii a studenţilor din
domeniile tehnic / economic /
medical veterinar (IMPULS)

POSDRU/160/2.1/S/
139928

2012-31.07.2014
20 luni

20651979.3lei

Partener
(Coordonator Univ.
Dunarea de Jos din
Galați)
Partener
(Coordonator Univ
Politehnica
București)

Prof.univ.Condrea
Elena

Facultatea de
Științe economice

25

Model mesteșugit de formare și
ocupare în regiunea Sud-Est

POSDRU/137/5.5/G/
135411

18 luni
În derulare

2171106.5 lei

Beneficiar

Bunda Nicoleta
Ramona

Facultatea de
Științe economice

26

” SIMPRACT” – Tranziția de la
școală la viața activă și cearea de
întreprinderi simulate

POSDRU/160/2.1/S/
138113

20 luni
In derulare

17 384 209,71
lei

Partener (P2)

Facultatea de
Științe economice

27

Egale pe piața muncii, egale în
afaceri

POSDRU/144/6.3/S/
131853

16 luni
In derulare

4 109590 lei

Partener (P1)

28

Nanocompozite complexe pe bază de
carbon si titan pentru aplicații
industriale (CREATIF)
http://creatif.micronet.ro

PNCDI
UEFISCDI
Nr. 160/2012

2014-30.06.2016
48 luni

1100000lei

Beneficiar

Coordonator local
proiect, Prof.univ.dr.
Spătariu Elena
Cerasela
Coordonator local
proiect, Prof.univ.dr.
Spătariu Elena
Cerasela
Prof.univ. Vladoiu
Rodica

PNCDI
UEFISCDI
78/2013

201430.09.201637
luni

1125000lei

Beneficiar

CONCEPT
http://concept.micronet.ro

Prof.univ. Vladoiu
Rodica

Facultatea de
Științe Aplicate și
Inginerie

Development of Novel materials for
High Efficiency Dye-Sensitized Solar
Cells
www.molecular-modeling.ro

PN-II-ID-RSRP2012
UEFISCDI si
SNSF/Elvetia

24 luni
In derulare

216600.00 lei

Beneficiar

Prof.univ. Girtu
Mihai

Facultatea de
Științe Aplicate și
Inginerie

29

30

Facultatea de
Științe economice
Facultatea de
Științe Aplicate și
Inginerie
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31

32

„ MATE-INFO.NET” Adaptarea
programelor de studii universitare la
Cadrul Naţional al Calificărilor în
Învăţământul Superior şi crearea unei
reţele virtuale în vederea
îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul
de afaceri pentru a susţine
dezvoltarea economică şi socială”
Teorie spectrală pentru operatori
liniari și analiză complexă

2014-12.11.2015
18 luni

2082557,82lei

Beneficiar

Lect.Bobe Alexandru

Facultatea de
Matematică și
Informatică

PN-II-RU-TE-20123-0042, Nr.
10/25.04.2013,
UEFISCDI
POSDRU/157/1.3/S/
141587

1 mai 2013 – 30
sept. 2016

261855lei

Beneficiar

Conf.univ.Costara
Constantin

Facultatea de
Matematică și
Informatică

In derulare
18 luni

5727867,33lei

Prof.dr. Zaharescu
Eugen

Facultatea de
Matematică și
Informatică

POSDRU/161/2.1/G/
136010

In derulare
20 luni

20.561.979.30
lei

Prof.dr. Zaharescu
Eugen

Facultatea de
Matematică și
Informatică

Lect.Bobe Alexandru

Facultatea de
Matematică și
Informatică
Facultatea de
Matematică și
Informatică
Facultatea de
Matematică și
Informatică

35

Bursa de Proiecte – Cultura Inovativ
Antreprenorială Aplicată

POSDRU/156/1.2/G/
135587

2014-12.09.2015
16 luni

2013529,00lei

Partener
(Coordonator
Universitatea
Valahia din
Târgoviște)
Partener
(Coordonator
Universitatea
politehnică
București)
Beneficiar

36

POSDRU/156/1.2/G/
139720

In derulare
18 luni

2.075.341lei

Beneficiar

Lector Pelican Elena

37

Cercetarea realității educaționalecoordonată fundamentală a formării
viitorilor profesori
Oportunități pentru o carieră didactică
de calitate printr-un program național
de formare continuă a profesorilor de
matematică din învățământul
preuniversitar

POSDRU/87/1.3/S/6
2882

2011-2014
3 ani

Beneficiar

Prof.univ. Boskoff
Vladimir

38

Improving mathematics education

Grant privat acordat
SSMR

2012-2016
4ani

Beneficiar

Prof.univ. Boskoff
Vladimir

39

Central European Exchange Program
for University Studies

CEEPUS III
Competitie
intenationala

2011-2018

Partener

Conf.univ.dr.ing.
Anca Constantin

33

34

„Reţea de formare continuă a cadrelor
didactice pentru a utiliza multimedia,
instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în
aria curriculară Matematica şi ştiinţe
ale naturii (ProWeb)”
„Consiliere pentru carieră, practică
pentru succes!”

POSDRU/156/1.2/G/
136858

Facultatea de
Matematică și
Informatică
Facultatea de
Construcții
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40

Teaching and Learning Civil
Engineering in European Context

41

Implementarea unui Sistem
Informatic Geografic pentru
Managementul Ecosistemelor, prin
integrarea, monitorizarea și evaluarea
stării și tendințelor evolutive ale
biocenozelor existente în mediul
dinamic al zonei costiere romanești
“Drept la practică!”

42

CIII-BG-0022101415/bg-UCEGSofia, Competitie
intenationala
UEFISCDI
Cod Proiect: PN-IIPT-PCCA-2011-3.21427, Parteneriate,
Proiect Nr. 69 /
2012

In derulare

Partener

Conf.univ.dr.ing.
Anca Constantin

Facultatea de
Construcții

24.07.201206.2015

3959330lei

Partener
(Coordonator
INCDM Grigore
Antipa Constanta)

Prof.Florea Mihai
SL.dr.ing.Gelmambet
Sunai

Facultatea de
Construcții

POSDRU/161/2.1/G/
139758

12 luni/05.05.2014

2.111.078.00
lei

Partener

Conf.dr. Rus Mihaela
Lect.dr. Trandafir
Raluca Andreea
Conf.dr. Brașoveanu
Flori
Prof. univ.dr.
Anechitoaie
Constantin
Conf.dr. Brașoveanu
Flori
Lect.dr. Pandele
Adina Laura
Stănculescu George,
Larion Alin, Damian
Mirela, Gevat Cecilia

Facultatea de Drept
și Științe
Administrative
Facultatea de Drept
și Științe
Administrative

Chesnoiu Monica

Facultatea de
Litere

Mioara Codleanu,
Monica Vlad,
Sandina Vasile

Facultatea de
Litere

Florica Hrubaru

Facultatea de
Litere

43

Măsuri integrate pentru egalitate de
șanse

Proiect POSDRU
ID 130592

18 luni/29.04.2014

1.990.385.00
lei

Partener

44

Stagii de practică pentru studenți
competitivi pe piața muncii

Proiect POSDRU
ID 136495

18 luni/8.05.2014

2.116.160.00
lei

Partener

Competiție
internatională
number 511669LLP-1-2010-1-ITKA3-KA3MP-ELF
SCIEX PROJECT

1.01.2011.-31.09
2014

18868 euro

Partener

In derulare
2013-2014

3500CHF

Grant AUF

In derulare
2013-2014

4500E

Grant AUF

In derulare
2013-2014

18 000 EURO

Beneficiar
(Partener
Universitatea din
Basel)
Beneficiar
(Partener Agence
Universitaire De
La Francophonie)
Beneficiar
(Partener Agence
Universitaire De
La Francophonie)

45
“eLF –eLearning Fitness’
http://www.elearningfitness.eu/
46

Grant de cercetare Și predare la
universitatea din Basel

47

La Metaphore Dans Le Discours
Specialise, Proiect Al Revistei
Electronice Signes, Discours,
Sociétés
La polysemie dans tous ses etats .
grant resredu / ressources de
recherche et de didactique
universitaire

48

Facultatea de Drept
și Științe
Administrative
Facultatea de
Educație Fizică și
Sport
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49

50
51

52

Proiect Cooperare Ştiinţifică
Interuniversitară:Universitatea De
Stat Chişinău, Facultatea De Ştiinţe
Ale Comunicării, Institutul De Studii
Inalte In Domeniul Comunicării
Sociale De La Bruxelles Şi
Universitatea Ovidius, Facultatea De
Litere
Restructurarea curriculumului
național în învățământul liceal
GRUNDTVIG LLP FEM’21 / GRU11-C-LP-120-B-RO, Cu Titlul
FEM’21 – Voix Et Voies Des
Femmes En Europe.
Advancing the romanian cause.
Patterns of political activism in
romanian-american organizations in
the USA

Proiect
interuniversitar

In derulare
2013-2014

19500E

Beneficiar
(Partener Agence
Universitaire De
La Francophonie

Lapusan Aurelia

Facultatea de
Litere

Grant CNEE
UEFISCDI
Proiect GRUNDVIG

In derulare
2011-2014

18 500 000
RON
20000E

Beneficiar

Hasan Neriman

Beneficiar

Lapușan Aurelia

Facultatea de
Litere
Facultatea de
Litere

Grant Fulbright

In derulare
2013-2014

23 000USD

Beneficiar

Raluca Rogoveanu

In derulare
2011-2014

Facultatea de
Litere

Page 35 of 57

E. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN
CADRUL UNIVERSITĂŢII
Strategia Universităţii „Ovidius“ din Constanţa în domeniul calităţii este inclusă în Planul
Strategic al Universităţii, elaborat pentru o perioadă de patru ani, care conţine un subcapitol dedicat
managementului şi asigurării calităţii. La nivelul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa există şi se
aplică un program de politici centrate pe calitate, precizat în Manualul Calităţii - documentul prin
care instituţia noastră îşi defineşte şi descrie politicile, obiectivele, activităţile şi procedurile de
asigurare a calităţii.
La Universitatea „Ovidius” din Constanţa există, conform reglementărilor legislative, un
sistem integrat de asigurare a calităţii la nivel de universitate, dar şi la nivel de facultate compus din
următoarele structuri:


Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (constituită conform Legii 87/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei);



Departamentul de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (D.A.C.I.S. reprezintă o
unitate funcţională aflată în subordonarea directă a Rectorului sau a Prorectorului delegat
pentru acest sector de activitate şi a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii C.E.A.C.);



Responsabil cu asigurarea calitatii la nivel de facultate;



Comisiile de asigurare a calităţii la nivelul facultăţilor;



Coordonatori pentru fiecare program de studii.
Structura Universităţii „Ovidius“ din Constanţa cuprinde 16 facultăţi, cu profil

multidisciplinar, în cadrul cărora funcţionează: 44 de domenii de licenţă, implicit 86 de programe
de studii universitare de licenţă (73 Acreditate şi 13 Autorizate provizoriu, conform legislaţiei în
vigoare) şi 30 de domenii de master, implicit 76 de programe de studii universitare de master
acreditate. În anul 2014 au fost supuse evaluării externe (autorizare/acreditare/evaluare periodică)
19 de programe de studii universitare de licenţă (13 ) şi masterat (6).
În anul 2014, a fost declanşată procedura de evaluare internă a tuturor programelor de studii
universitare de licenţă şi master, prin constituirea unor Comisii de Evaluare Internă, coordonate de
către un responsabil. Membrii Comisiilor de Evaluare Internă sunt fie experţi evaluatori ARACIS,
fie coordonatori de program, care cunosc standardele şi procedurile specifice ARACIS.
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În concordanţă cu prevederile legislative şi cu procedura de evaluare internă a calităţii în
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, evaluarea internă se realizează în funcţie de cele trei
domenii: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii.
Privitor la managementul calităţii existent şi funcţional în cadrul Universităţii „Ovidius“ din
Constanţa menţionăm că:
1. Există şi se aplică regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de studiu;
2. Există corespondenţă între diplome şi calificări;
3. Există un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor şi care se aplică consecvent;
4. Evaluarea colegială se realizează pe baza Fişei de autoevaluare;
5. Se practică evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
6. Se practică evaluarea de către managementul Universităţii la nivelul fiecărei facultăţi;
7. Resursele de învăţare sunt asigurate prin Biblioteca Centrală şi Tipografia Universităţii
„Ovidius“ din Constanţa, iar comunicarea prin Biroul de Presă;
8. Serviciile studenţeşti sunt asigurate prin cămine, cantină, baza sportivă cu diverse terenuri şi
săli de sport;
9. Baza de date referitoare la asigurare internă a calităţii se actualizează sistematic, respectiv
informaţii referitoare la: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi sistemul de
management al calităţii - http://www.univ-ovidius.ro/calitate/.
Acţiunile întreprinse în anul 2014 în domeniul asigurării calităţii învăţământului superior au
fost integrate într-un sistem funcţional, de promovare a culturii calităţii şi de diseminare a bunelor
practici privind asigurarea calităţii în Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Începând cu luna octombrie 2014 s-au demarat activitățile de evaluare internă a tuturor
programelor de studii universitare de licență și de masterat prin cele cinci comisii formate la nivelul
Departamentului de Asigurare a Csalității Învățământului Superior din cadrul Universității: Comisia
1 pentru Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, Facultatea de Istorie și Științe Politice,
Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole; Comisia
2 pentru Facultatea de Construcții, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de
Drept și Științe Administrative, Facultatea de Medicină Dentară; Comisia 3 pentru Facultatea de
Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de
Medicină, Facultatea de Litere; Comisia 4 pentru Facultatea de Matematică și Informatică,
Facultatea de Arte, Facultatea de Teologie, Facultatea de Farmacie; Comisia 5 la Centrul pentru
Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă
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S-a finalizat până în prezent evaluarea internă a tuturor programelor de studii universitare de
licență și masterat la șapte facultăți, urmând să se finalizeze și celelalte programe de la restul
facultăților până la data de 01.05.2015. În urma analizei rezultatelor evaluării interne conducerea
Universității va lua măsuri de îmbunătățire a calității procesului didactic.

F. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A
ETICII ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE
În anul 2014, Comisia de Etică a Universităţii “Ovidius” din Constanţa a avut în vedere
obiectivul principal statuat în “Codul de etică şi deontologie profesională”, acela de a asigura
responsabilizarea etică şi deontologică a membrilor comunităţii universitare şi de a contribui la
creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare.
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Codul de Etică şi Deontologie Profesională a fost
revizuit înainte de începerea anului universitar 2014-2015, o contribuţie importantă având-o
membrii actualei comisii.
Activitatea comisiei a constat, în principal, în rezolvarea unor sesizări sosite la comisie, care
i-au privit pe unii membri ai comunităţii universitare.
In perioada ianuarie 2014- iunie 2014, vechea comisie a avut în lucru cinci cazuri, care au
fost rezolvate în mandatul acesteia, după cum urmează:
Un cadru didactic a reclamat faptul că a fost scos abuziv din spaţiul de învăţământ de la
facultatea unde activa. Comisia de Etică şi-a declinat competenţa şi a redirecţionat petiţia către
Consiliul Facultăţii respective.
Un caz de conflict deschis între un cadru didactic şi conducerea facultăţii a fost finalizat fără
sancţionare, cu recomandarea de reconciliere a părţilor, pentru a nu prejudicia imaginea
universităţii.
Într-un alt dosar, acelaşi cadru didactic a reclamat modul în care conducerea facultăţii a
făcut anchetarea într-un presupus caz de indisciplină, legat de persoana sa. Comisia de Etică şi-a
declinat competenţa şi a redirecţionat cazul către Comisia de Disciplină.
Comisia de Etică s-a autosesizat în legătură cu afirmaţiile unui cadru didactic apărute în
presa locală, care ar fi putut prejudicia imaginea universităţii. În urma analizei din comisie, s-a
decis să nu se sancţioneze cadrul didactic respectiv.
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Decanul unei facultăţi a sesizat comisia în legătură cu un interviu acordat unui alt ziar local,
în care acelaşi cadru didactic a făcut declaraţii considerate neadevărate şi care ar fi putut prejudicia
imaginea facultăţii. Comisia a închis cauza.
De la 01.10.2014, Comisia de Etică funcţionează în actuala sa componenţă.
În această perioadă, s-au primit: patru cereri de revizuire a unor hotărâri anterioare ale
Comisie de Etică (Hotărârea nr.8/12.04.2013, respectiv Hotărârile nr.11/1,2,3/ 28.05.2013) şi trei
sesizări care priveau presupuse fapte ale membrilor comunităţii universitare ce ar fi încălcat Codul
de Etică şi Deontologie Profesională. Pentru acestea, au fost întocmite patru dosare, după cum
urmează:
- Dosarul nr. 22/2014, având ca obiect revizuirea Hotărârilor nr.11/1/2/3/28.05.2013 ale
Comisiei de Etică. Soluţie: prin Hotărârile nr.22/1/2/3/2014, s-au admis cererile de revizuire şi s-au
anulat sancţiunile dispuse.
- Dosarul nr. 23/2014, având ca obiect un caz de plagiat al unei lucrări de licenţă din anul
2013- dosar aflat în lucru
- Dosarul nr. 24/2014, având ca obiect cererea de revizuire a Hotărârii nr.8/28.05.2013 a
Comisiei de Etică –dosar aflat în lucru.
- Dosarul nr.25/2014, având ca obiect cercetarea unei declaraţii inexacte privind un dosar de
concurs pentru o poziţie didactică- dosar aflat în lucru.
Sesizarea nr. 13990/02.12.2014 privind săvârşirea unor fapte de către un angajat care nu este
membru al comunităţii universitare, după cum este definit acesta în Carta Universităţii şi în Codul
de Etică şi Deontologie Profesională, a fost declinată către conducere.

G. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE
Situația posturilor didactice vacante:

Posturi

Nr.posturi 2013

Nr.posturi 2014
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Profesor

vacante

84

81

Conferențiar

vacante

165

93

Lector/Șef lucrări
Asistent
TOTAL

vacante
vacante
vacante

356
197
802

351
192
717

Situația posturilor auxiliar didactic și nedidactic vacante:

Număr posturi 2013
didactic auxiliar
inclusiv ID-IFR
nedidactic- TESA
TOTAL

vacante
vacante
vacante

69
71
140

din care camincantină

vacante

17

Nr.posturi 2014

72
77
149
17

H. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A
ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIA 2014.
Prezentul capitol reprezintă o sinteză, la nivel de universitate, a rezultatelor evaluării
inserţiei profesionale a absolvenţilor promoţiei 2014, la un an de la absolvire.
PARAMETRII EVALUAŢI:
• INTERVALUL DE TIMP DINTRE ABSOLVIRE ŞI ANGAJARE
• INSERŢIA ÎN MUNCĂ ÎN TIPUL STUDENŢIEI
• EFICIENŢA PROGRAMELOR DE STUDII PRIVIND:
-angajarea în specializarea studiată
-nivelul de cunoştinţe dobândite în facultate, în raport cu cerinţele postului
-nivelul de adecvare al postului ocupat cu nevoile de dezvoltare în carieră
• NIVELUL DE INSERŢIE ÎN PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE
• INTENŢIONALITATEA ABSOLVENŢILOR DE A URMA STUDII MASTERALE
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•DORINȚA ABSOLVENŢILOR DE A URMA STUDII MASTERALE LA UNIVERSITATEA
,,OVIDIUS”.
Evaluarea a fost realizată în anul 2015 prin metoda chestionarului și prin contactare
telefonică.
Au fost chestionaţi absolvenţii de la toate specializările, respectând condiţiile impuse de
metodologia aprobată în acest scop.
Evaluarea s-a realizat de către personalul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.
Cifrele din studiu au fost obținute cu participarea a 1849 persoane.
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ABSOLVITĂ


94,16% dintre absolvenții chestionați au frecventat cursuri la zi;



5,03% dintre absolvenții chestionați au frecventat cursuri IFR;



0,81% dintre absolvenții chestionați au frecventat cursuri ID;

INTERVALUL DE TIMP DINTRE ABSOLVIRE ŞI ANGAJARE
INSERŢIA ÎN MUNCĂ ÎN TIMPUL STUDENŢIEI


27,74%-dintre absolvenți sunt angajați după absolvire;



27,26%-dintre absolvenţi sunt angajaţi din timpul studenției;



45%-dintre absolvenți sunt în căutarea unui loc de muncă;



15,63%-dintre absolvenți afirmă că au avut în mare și foarte mare măsură dificultăți
în găsirea unui loc de muncă;

Interpretare:
Se constată o rată a ocupării în muncă încă din timpul studenţiei, de -27,26%;
Procentajul de absolvenţi în căutare de loc de muncă dupa absolvire este de 27,74%.
„Dificultatea în găsirea unui loc de muncă” înseamnă, de fapt, identificarea unui loc de muncă
adecvat pregătirii şi mai ales aspiraţiilor formulate de absolvenţi.
Rata de inserţie de 13,67% a absolvenţilor pe posturi parţial adecvate pregătirii corelează cu rata
de 15,44% a celor ce întâmpină dificultăţi în accesarea unui loc de muncă;
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Restul, de cca.8% pot manifesta competenţe sociale scăzute sau/şi inabilităţi de marketing
personal, în ciuda serviciilor de consiliere de care au putut beneficia în mod gratuit pe perioada
studiilor din partea colectivului Centrului de Consiliere.
EFICIENŢA PROGRAMELOR DE STUDII:


67,06%-dintre absolvenţi sunt angajaţi în specializarea studiată;



65,88%-dintre absolvenți afirmă că postul ocupat le oferă condiţii adecvate de
dezvoltare în carieră;



69,71%-dintre absolvenți afirmă că nivelul de cunoştinţe dobândite în facultate este
adecvat în raport cu cerinţele postului;
Interpretare:

Rata inserţiei în muncă în specializarea studiată este, de asemenea, ridicată la scurt timp de la
absolvire şi demonstrează o eficienţă ridicată a programelor de studii;
Angajarea în specializarea pentru care absolvenţii s-au pregătit, 67,06%, este in relație pozitivă cu
nivelul de adecvare al cunoştinţelor dobândite în facultate raportat la postul ocupat,69,71%, dar şi
cu perspectivele de dezvoltare a carierei oferite de postul actual de muncă.
NIVELUL DE INSERŢIE ÎN PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE:


32%-dintre absolvenți urmează studii masterale;



85,35%-dintre aceștia,urmează masterate la Universitatea ,,Ovidius”din Constanța;



83%-dintre absolvenții care nu urmează studii masterale, ar dori să studieze în
continuare la Univeritatea,,Ovidius”din Constanța;
Interpretare:

Rata crescută de 85,35% a celor care urmează studii masterale la Universitatea „Ovidius”
denotă bunele raporturi şi încrederea în programele de studii, precum şi o bună absorbţie a pieţei
muncii locale şi regionale pentru absolvenţii universităţii, tradusă într-o bună adecvare a
programelor de studii cu piaţa muncii.
Procentajul ridicat de 83% al celor care ar dori să urmeze programe de studii la Universitatea
„Ovidius” demonstrează abilitatea instituţiei de a-şi menţine beneficiarii şi de a propune programe
de studii adecvate cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor de instruire concrete, manifestate de
beneficiarii prezenţi
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- Structura eșantionului în funcție de forma de învățământ

Fig.1

Situația ocupațional-profesională
-

Situația la momentul completării chestionarului
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Fig.2

-

Întrebare chestionar: “Daca v-ați angajat după absolvire, la cât timp după absolvire v-ați
angajat?”

Fig.3
- Întrebare chestionar: “Daca sunteți angajat(ă), postul ocupat corespunde pregătirii
dvs.?”
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Fig.4

-

Întrebare chestionar: “Postul actual vă asigură condiții de afirmare și evoluție în carieră?”

Fig.5

-

Întrebare chestionar: “Cunoștințele dobândite în facultate contribuie la afirmarea dvs. în
carieră?”
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Fig.6

-

Întrebare chestionar: “Ați avut/aveți dificultăți în găsirea unui loc de muncă?”

Fig.7

-

Întrebare chestionar: “Frecventați studii masterale sau post universitare?”
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Fig.8

-

Întrebare chestionar: “Dacă da*, unde anume?”
[*- frecventați studii masterale sau post universitare]

Fig.9

-

Întrebare chestionar: “Dacă nu frecventați studii masterale sau postuniversitare, ați dori să
realizați acest lucru?”
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Fig.10

- Întrebare chestionar: “Dacă ați dori să urmați un masterat, unde ați prefera să studiați?”

Fig.11

PRECIZARE:
Baza de date şi documentele ce conţin răspunsurile nominale ale absolvenţilor, precum şi toate
informaţiile ce stau la baza evaluărilor se supun Legii 677/2001, privind protecţia datelor personale şi
prevederilor Legii 213/2004, Codului Deontologic şi de Procedură Disciplinară ale Psihologului.
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Informaţiile sus-menţionate pot fi consultate, la cerere, de către responsabilii autorizaţi, exclusiv la
sediul Centrului de Consiliere, care îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea şi veridicitatea şi
confidenţialitatea înregistrărilor.

I. IMAGINEA INSTITUȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚII ”OVIDIUS”
DIN CONSTANȚA
Principala misiune a Universităţii ”Ovidius” din Constanţa este cea didactică, de pregătire a
specialiştilor de care societatea are nevoie. De aceea, s-a promovat o educaţie centrată pe student,
axată pe creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor actului educaţional, fie că este vorba de
absolvenţi sau angajatori. În baza rapoartelor de evaluare și reevaluare externe Universitatea
”Ovidius” din Constanța a abținut succesiv autorizarea și acreditarea a 162 programe de studii
universitare de licență și master consemnate în Hotărârile anuale ale Guvernului României.
Un paramentru principal de funcționare al instituției pe anul 2014 la reprezentat efectivul de
studenți și cursanți structurați astfel: 15918 studenți la formele de învățământ de licență și masterat,
411 studenți-doctoranzi, 704 cursanți la rezidențiat, 87 cursanți la an pregătitor în limba română,
2557 cursanți la pregătire profesională etc.
Cu peste 15000 de studenți și circa 1200 de studenți internaționali, Universitatea Ovidius se
impune ca cea mai mare universitate la Marea Neagră din Uniunea Europeană.
Numărul total al studenților străini la Universitatea Ovidius a cunoscut fluctuații de-a lungul
anilor, așa cum se poate vedea din figura de mai jos. Forma de finanțare pentru studenții străini
poate fi: bursier al statului român (BSR), cont propriu nevalutar (CPNV), cont propriu în lei (CPL),
cont propriu valutar (CPV). Pentru bursierii statului român universitățile primesc fonduri care
acoperă taxele de școlarizare, cheltuielile legate de cazare și bursa studentului străin. Studenții
CPNV nu primesc bursă dar nici nu plătesc taxe de școlarizare, acestea fiind subvenționate de
minister. De statut CPL se pot bucura studenții străini care provin din statele Uniunii Europene, cei
care au dublă cetățenie, care sunt refugiați cu drept de ședere permanentă pe teritoriul României,
sau care sunt căsătoriți cu cetățeni români, ceea ce le permite să studieze în aceleași condiții ca și
studenții români. Studiază în regim CPV studenții străini care provin din state din afara UE sau a
Spațiului Economic European.
Așa cum se poate vedea din evoluția numărului de studenți străini înmatriculați la UOC,
prezentată mai jos, ponderea cea mai mare o au studenții școlarizați în regim CPV, urmați de
bursierii statului român.
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RELAŢIA CU STUDENŢII
În ceea ce priveşte relaţia cu studenţii, în 2014 s-a realizat sprijinirea studenților în învățare
prin oferirea de servicii de optimizare personală, consiliere psihologică (individuală și de grup),
asistență psihoeducațională, consiliere vocațională, pentru studenţi în cadrul Centrului de
Consiliere.
Parteneriatul constructiv cu studenţii, cu organizaţiile studenţeşti şi cu reprezentanţii acestora în
structurile decizionale ale Universitate, a constituit baza care a făcut posibilă luarea unor măsuri de
reformă autentică. Conform Hotărîrii Consiliului de Administrație nr. 904 din 14.10.2014 s-a demarat
procedura de înființare a Senatului Studențesc.

COOPERARE REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Universitatea este angajată în cooperarea regională și internațională prin intermediul
asociațiilor internaționale de învățământ superior.

UOC este membru fondator al Rețelei

Universităților Mării Negre (BSUN), găzduindu-i secretariatul general, și membru fondator al
Balkan Universities Association (BUA).

Universitatea este membră a diverselor asociații

internaționale, prin care asigură consultanță pentru propria dezvoltare, dar și implicarea în progresul
învățământului superior la nivel global. În 2014 UOC a fost membră a următoarelor organisme și
organizații academice internaționale:


EUA – European Association of Universities



EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education



AUF – Agence Universitaire de la Francophonie



BSUN – Black Sea Universities Network
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Universitatea avea, în derulare în 2014, 17 acorduri de colaborare funcționale cu instituții de
învățământ superior sau cercetare din străinătate sau cu institute culturale ale altor state.
Parteneriatul cu Departamentul de Stat al S.U.A., prin Comisia Fulbright RO-SUA a continuat,
Centrul American Corner fiind foarte activ pe întreg parcursul anului. Au continuat, de asemenea,
relațiile strânse cu British Council, cu Agenția Universitara a Francofoniei, cu Institutul Goethe și
cu Institutul Cervantes. Clasa Confucius a împlinit deja trei ani de activitate și suntem pe punctul
de a înființa un centru de studii în colaborare cu consulatul republicii Turcia.
Universitatea Ovidius a încurajat în mod constant mobilitățile personalului academic și ale
studenților. Raportul dintre studenții ce vin și cei ce pleacă în mobilități Erasmus este de
aproximativ 60%, mult mai mare decât media națională, de aproximativ 35%.
În cadrul programului ERASMUS în ultimii trei ani universitari 154 studenți ai UOC au
beneficiat de mobilități, studiind la universități Europene de prestigiu. Situația, defalcată pe cicluri
de studii și țara de destinație este următoarea:


Licență: Franța – 56, Turcia – 21, Spania – 11, Italia – 10, Polonia – 6, Germania – 5, Austria –
3, Grecia – 2.



Masterat: Franța – 13, Italia – 12, Spania – 3, Portugalia – 3, Danemarca – 2, Turcia – 2,
Germania – 1, Austria – 1.



Doctorat: Portugalia – 2, Germania – 1.
În ultimii trei ani universitari UOC a primit vizita a 95 de studenți, toți la studii de licență,

după cum urmează: Turcia – 48, Italia – 26, Franța – 8, Spania – 8, Bulgaria – 3, Germania – 2.
În aceeași perioadă, cadrele didactice și nedidactice au beneficiat de stagii de mobilitate de
predare sau formare în cadrul programului Erasmus în instituții din Franța – 18, Turcia – 13, Spania
– 6, Portugalia – 6, Italia – 5, Marea Britanie – 5, Belgia – 4, Luxemburg – 1, Grecia – 1. La rândul
ei, universitatea a găzduit stagii ale cadrelor de instituții partenere: Turcia – 15, Italia – 5, Franța –
2.
La sfârșitul anului 2014 UOC avea 109 acorduri de cooperare bilaterală Erasmus, multe
dintre acestea în multiple domenii de studiu. Bugetul alocat UOC în ultimii ani este cel prezentat
mai jos:
Anul universitar

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Budget (lei)

98,672,869

97,483,517

103,588,965
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În plus față de mobilitățile Erasmus, facultățile au raportat pentru ultimii trei ani 26
mobilități individuale prin stagii de cadru didactic/cercetător invitat în țări precum Franța, Belgia,
Spania, Germania, Ungaria, Grecia, Italia, Norvegia, Serbia, Turcia, Olanda, SUA, Canada,
Japonia, Cehia, Elveția, Australia, Argentina, Mexic și Pakistan.
Îmbunătățirea continuă a imaginii Corpului Academic și a prestigiului Universității prin
acordarea a patru titluri Doctor Honoris Causa, unor distinse personalități naționale și
internaționale.

ADMINISTRAȚIE ȘI PATRIMONIU
Infrastructura didactică, de cercetare şi pentru activităţi suport sau complementare trebuie să
permită Universităţii Ovidius din Constanţa îndeplinirea la cel mai înalt nivel a misiunii sale. Ne
propunem utilizarea cât mai eficientă a resurselor existente şi dezvoltarea în continuare a
infrastructurii prin investiţii strategice multianuale. Pentru a asigura condiţii moderne, stimulative şi
sigure de muncă şi studiu, Universitatea Ovidius trebuie să pună un mult mai mare accent în viitor
pe folosirea oportunităţilor deschise de programele de dezvoltare finanţate din fonduri europene. Pe
de altă parte, stabilirea planului de investiţii şi alocarea spaţiilor realizate trebuie făcută transparent,
printr-o consultare largă a comunităţii academice. Va trebui regândit şi modul de folosire a
resurselor existente pentru eficientizarea utilizării acestora, în condiţiile creşterii preocupării pentru
protecţia mediului, economisirea resurselor şi asigurarea unor condiţii de muncă sau studiu în
siguranţă.
Universitatea „Ovidius” din Constanța prin Serviciul Administrativ Spații, Cazare și
Cantină implementează politicile şi strategiile adoptate de conducerea universităţii, în baza
legislaţiei în vigoare. Acest serviciu este conceput pentru rezolvarea problemelor studenţilor şi
gestionarea altor activităţi specifice din cadrul Universităţii ”Ovidius” din Constanța.
În sprijinul tuturor activităților acestui serviciu, conducerea Universității a colaborat la
susținerea următoarele acțiuni:
1. Inițierea dialogului cu studenții căminiști în vederea constituirii comitetelor de cămin ca
factor de menținere a unui climat propice studiului și odihnei în spațiile de cazare. În acest
sens au avut loc patru întâlniri cu studenții în vederea stabilirii atribuțiilor comitetelor de
cămin și patru luări de poziție în Consiliul de Administrație al Universității “Ovidius” din
Constanța.
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2. Reorganizarea structurii administrative responsabilă cu cazările, și selectarea personalului
pe baza criteriilor de performanță profesională, conduită și cultură organizațională. Au fost
numite trei persoane ca ajutor de administrator de camin, un administrator de camin și un
coordonator activități.
3. Implicarea în activități menite să consolideze autoritatea personalului administrativ, de
intimidare a manifestărilor antisociale și a derapajelor din limitele regulamentului de
organizare și funcționare. În acest sens au fost organizate trei ședinte cu studenții și mai
multe luări de poziție în Consiliul de Administrație al Universității.
4. Încurajarea manifestărilor cu caracter educațional, de divertisment și destindere în spațiile
de cazare. Au fost organizate seri culturale ocazionate de manifestări științifice ale
studenților din Universitatea “Ovidius” din Constanța în colaborare cu studenții din alte
universități.
5. A fost promovat și susținut dialogul, respectiv parteneriatul cu Brigada Nationala Antidrog.
In acest sens, au fost organizate împreună cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției
Române acțiuni de distribuire a materialelor informative și de conștientizare a riscurilor
consumului de droguri. Acțiunile au avut loc atât în căminele studențești cât și în cadrul
organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în colaborare cu Prefectura Județului
Constanța.
6. Reorganizarea spațiilor existente în vederea creșterii capacității de cazare a căminelor.
Astfel, un număr de patru magazii au căpătat destinația de cameră de locuit. Un număr de
patru apartamente au fost transformate în opt camere de cazare, iar reorganizarea spațiului
interior al unor camere a mai suplimentat cu un număr de 12, locurile de cazare.
7. A fost inițiat un program de igenizări și reparații capitale ce se desfășoară etapizat pe
parcursul a trei ani 2014, 2015, 2016, care vizează la final ca toate spațiile de cazare să fie
renovate, și să aib mobilierul reparat sau înlocuit. Acest program cuprinde de asemeni
reabilitarea bucătăriilor și dotarea acestora.
8. A fost inițiat și susținut programul de curățare a terenului învecinat la nord cu căminele
studențești, de vegetația spontană, gunoaie și câini comunitari, și iluminarea drumului ce
face legatura între camin și stația RATC din zonă. Au fost achiziționate echipamente și
unelte pentru întreținere spațiilor verzi din incintă în regie proprie.
9. A fost achiziționat un sistem informatic de gestionare a cazărilor în căminele studențești. La
nivelul anului 2014, a fost organizata inscrierea online în competiția de obținere a unui loc
în căminele studențești. Locurile de cazare au fost atribuite pe baza criteriilor de
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performanță profesională. Sistemul de gestionare a cazărilor va fi complet implementat până
la 01.09.2015, când va avea urmatoarele funcțiuni care în prezent se testeaza în paralel cu
varianta veche de gestionare:
- înscriere online la competiția de atribuire a unui loc de cazare;
- atribuirea online a locurilor de cazare pe baza criteriilor de performanță;
- gestionarea contractelor de cazare;
- gestionarea și publicarea pe site-ul Universității “Ovidius” din Constanța în timp real a
locurilor libere și ocupate în cămine;
- încasarea regiei de cămin în sistem unificat cu modulul de taxe din UMS;
- control acces în camin pe baza de card condiționat de plata taxei in UMS.
10. Revizuirea meniurilor la cantina studențească în vederea creșterii atractivității acesteia atât
pentru studenți cât și pentru cadrele didactice și personal administrativ, precum și afișarea
acestora în toate spațiile universității, la loc vizibil pentru a putea fi consultate zilnic.
În cadrul Bibliotecii Universității, fondurile de publicaţii cunosc o creştere ascendentă,
ajungând în prezent la aproape 600.000 de volume: cărţi, publicaţii periodice şi seriale, lucrări de
referinţă, monografii, manuscrise, documente audio-vizuale, discuri, CD-Rom-uri, hărţi. Valoarea
colecţiilor sale este sporită de volumele în ediţii princeps, carte românească veche şi cu autograf,
manuscrise şi alte unităţi bibliofile. Biblioteca deţine marile enciclopedii ale lumii, dicţionare
universale, în principalele limbi de circulaţie, valoroase albume de artă, hărţi, manuscrise,
fotografii. Recent a fost instalat sistemul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library
Expandable Program), un program modern, utilizat cu precădere de bibliotecile academice, care va
asigura cititorilor – studenţi şi cadre didactice – acces la informaţiile cuprinse în baza de date.
Biblioteca pune la dispoziţia celor interesaţi săli de lectură destinate astfel: Sala profesorilor,
Sala studenţilor, Sala dezbaterilor şi Sala pentru colecţii speciale (fond documentar).
Biblioteca Virtuală oferă utilizatorilor accesul la Internet și la Bazele de Date Științifice, prin
intermediul proiectului ANELIS şi prin abonamentele încheiate de bibliotecă (SpringerLink,
Science Direct, Oxford, Cambridge, Scopus, Legisetc), un pachet de aplicaţii format din Alice for
Windows, Softlink-Liberty3 – sisteme informatice pentru bibliotecă, cu acces liber la baze de date
bibliografice.
În anul 2014, Biroul de presă a organizat trei conferințe de presă, a transmis peste 190 de
comunicate de presă și a întocmit zilnic revista presei. Biroul de Presă a organizat festivitățile de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, a menținut la zi pagina web a universității, contul de
Facebook al UOC, a participat la organizarea manifestărilor de tip Porți Deschise și la caravana de
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prezentare a ofertei educaționale, la târgul Ofertelor Educaționale, ediția a II-a, eveniment inițiat de
Inspectoratul Școlar Județean Constanța alături de Biroul de Marketing Universitar.
Biroul de Marketing Universitar a elaborat pagina web și contul de Facebook ale biroului
pentru promovarea în cadrul rețelei de socializare a acțiunilor și a evenimentelor organizate. A fost
inițiat un grup de lucru de marketing și au fost organizate întâlniri de lucru cu responsabilii cu
activitățile de promovare din partea facultăților. De asemenea, BMU a pregătit protocoale de
colaborare cu Liceul Teoretic ”Ovidius” și cu Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Constanța și a
elaborat o primă versiune a Strategiei de marketing a universității.
Compartimentul de Audit Public Intern a desfășurat acțiuni de control pe baza unui plan
anual avizat de MECS și a asigurat atingerea în condiții de calitate a obiectivele misiunilor de audit
public intern. Prin acțiunea de supervizare s-au stabilt instrucțiunile necesare derulării misiunilor de
audit, s-a verificat executarea corectă a programului misiunilor de audit, s-a verificat existența
elementelor probante, s-a verificat dacă redactarea raportului de audit intermediar și final este
exactă, clară, concisă şi să se efectueaze în termenele fixate.
În afara destinaţiilor necesare învăţământului teoretic (amfiteatre, săli de seminarii,
laboratoare) dotările Bazei Sportive a Universității cuprind: sală de gimnastică, terenuri tenis,
terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă
sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică),
teren volei (suprafaţă sintetică), sală de fitness și o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime). Pe
timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon).

RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI ȘI ECONOMIC
Universitatea a participat la pregătirea și, ulterior, la constituirea Forumul oamenilor de
Afaceri și din domeniul economic în relația cu Universitatea, pentru a stabili un contact direct între
universitate și mediul de afaceri și economic. Acest Forum a fost constituit conform Hotărârii
Consiliului de Administrație nr. 904 din 14.10.2014. Obiectivele acestuia sunt creșterea ratei de
inserție a absolvenților pe piața muncii, identificarea unor proiecte comune de cercetare, precum și
adaptarea permanent a ofertei educaționale la nevoile comunității .

MESAJUL RECTORULUI
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Perioada iunie – decembrie 2014 a fost una extrem de intensă și s-a simțit în permanenţă
ataşamentul comunităţii academice şi administrative pentru planul managerial . Alături de întreaga
echipă de management și de serviciile-suport din cadrul administraţiei Universității am reușit să
implementăm ce ne-am propus şi să păstrăm standardele academice pe care ni le impun tradiţia şi
renumele instituţiei noastre.
Întreaga echipă de management și de serviciile-suport din cadrul administraţiei:
Prorector Învățământ și Asigurarea Calității – Conf.univ.dr. Lucica Tofan,
Prorector Cercetare Științifică și Informatizare – Prof.univ.dr. Constantin Popa
Prorector Relații Internaționale și Imagine Instituțională – Prof.univ.dr.Mihai Gîrțu
Prorector Relații cu Studenții, Absolvenții și Formare Continuă – Prof.univ.dr.EduardCirco
Prorector Dezvoltare Instituțională, Relația cu Mediul Economic Și Comunitatea Locală –
Prof.univ.dr. Diane Corina Paula Vancea
Decan Facultatea de Medicină Dentară - Prof.univ.dr. Aureliana Caraiane

Decan Facultatea de Ştiințe Economice - Prof.univ.dr. Cerasela Spătariu
Decan Facultatea de Istorie și Științe Politice – Conf.univ.dr. Emanuel Plopeanu
Decan Facultatea de Farmacie – Conf.univ.dr. Horațiu Mireșan
Decan Facultatea de Medicină – Conf.univ.dr. Dan-Marcel Iliescu
Decan Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Prof.univ.dr. Virgil Frunză
Decan Facultatea de Litere – Conf.univ.dr. Cristina Tamaș
Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport – Prof.univ.dr. Mirela Damian
Decan Facultatea de Teologie – Prof.univ.dr. Bogdan Moise
Decan Facultatea de Matematică și Informatică – Conf.univ.dr. Eugen Zaharescu
Decan Facultatea de Stiințe Aplicate și Inginerie – Conf.univ.dr. Viorica Popescu
Decan Facultatea de Arte – Conf.univ.dr. Daniela Hanțiu
Decan Facultatea de Științe ale Naturii Și Științe Agricole – Conf.univ.dr. Marius Skolka
Decan Facultatea de Drept și Științe Administrative – Conf.univ.dr. Adrian Stoica
Decan Facultatea de Construcții – Șef lucr.univ.dr.Dragoș Vintilă
Decan Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă –Prof.univ.dr.Ionel Nicolae
Director CSUD – Prof.univ.dr. Mariana Așchie
Director DACIS – Prof.univ.dr. Carmen Maftei
Director Departamentul Cercetare - Sef lucr.univ.dr. Irina Dumitru
Director Centru de Consiliere – Psiholog drd. Gheorghe Raftu
Director General Administrativ – Ing. Laurențiu Sîrbu
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Director Resurse Umane – Ec. Constantin Popescu
Director Economic – Ec. Maria Atanasie
Șef Serviciu Juridic și Contencios – C.J. Loredana Maximiliana Dan
Compartiment Audit Public Intern – Ec.Floarea Ristea
Secretar Șef Universitate – Rodica Carmen Banu.
Nimic nu ar fi fost însă posibil fără sprijinul şi aportul întregului corp profesoral care a
continuat să producă rezultate ştiinţifice remarcabile şi să dovedească vocaţie pedagogică în relaţia
cu studenţii într-un context naţional şi internaţional de criză economică, în care societatea este de
cele mai multe ori prea puţin dispusă să răsplătească şi să aprecieze aşa cum se cuvine activitatea
academică şi efortul intelectual.
Mulţumindu-vă tuturor pentru colaborare, închei prin a vă transmite că mizez pe
ataşamentul nostru comun la valorile asumate împreună - solidaritate academică şi respect reciproc,
transparenţă a actului managerial, profesionalism şi excelenţă în cercetare.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Sorin Rugină

Prezentul Raport a fost discutat și aprobat în ședința CA din 31.03.2015 și ședința Senatului
din 02.04.2015.
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