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ROLUL ȘI FUNCȚIILE DREPTULUI ÎN SOCIETATE
Narcisa Alexa 1
Dănăilă Diana2
Coordonator: lector dr. Andreea Matic
Dreptul nu poate exista în afara societăţii (“ubi societas, ibi jus”), după cum
nici o societate nu poate funcţiona în absenţa dreptului (“ubi jus, ibi
societas”). Având menirea de a asigura coeziunea şi solidaritatea grupurilor
şi instituţiilor sale, convieţuirea şi cooperarea dintre indivizi, normele de
drept există şi sunt recunoscute numai în măsura în care ele reglementează
acţiuni reale ale unor grupuri şi indivizi, dintr-o anumită societate. De
aceea, Marcel Mauss considera că „ceea ce caracterizează un grup de
indivizi nu este nici religia lui, nici tehnicile sale, nimic altceva decât
dreptul său”. Din punct de vedere etimologic, noţiunea de societate provine
din cuvântul latinesc „societas”, care înseamnă întovărăşire, unire, (într-un
cuvânt: societate) adică un ansamblu unitar, un sistem organizat de relaţii
între oameni. Societatea nu se reduce la suma indivizilor care o compun, ea
reprezintă o unitate calitativă distinctă, caracterizată printr-o organizare,
condiţionată istoric şi prin legi obiective ale structurii şi dezvoltării sale.
Aceste legi ne demonstrează că societatea este produsul interacţiunii
oamenilor înzestraţi cu conştiinţă şi voinţă proprie. Voinţele individuale nu
se manifestă haotic, ci sunt dominate de legitate, de necesitate. Acțiunile
individului și relațiile sale cu ceilalți generează societatea. Aceste relații se
instituționalizează, devin reguli obligatorii pentru toți membrii unui grup, ai
unei colectivități, devin forțe modelatoare pentru toți componenții
colectivității respective.
Cuvinte-cheie: drept , societate , solidaritate , sancțiune, funcție

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice, specializarea Drept, anul II, narcisaalexa@yahoo.ro
2 Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice, specializarea Drept, anul II, diana.danaila@yahoo.com
1
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RADIOGRAFIA PSIHOLOGICĂ A INFRACTORULUI
Narcisa Alexa 1
Dănăilă Diana2
Coordonator: lector dr. Adriana Stancu
Problematica personalității umane cunoaște azi un interes deosebit în
cercetările teoretice și aplicative din numeroase domenii științifice, inclusiv
în ceea ce privește personalitatea infractorului. „Materia primă”personalitatea infractorului - este principalul factor ce stă la baza săvârșirii
faptelor prevăzute de legea penală. Psihologia acestuia nu este guvernată de
lege, ci doar de împlinirea scopului dorit, în urma comiterii faptei, scopul
avându-și sorgintea în diferiți factori traumatici cum ar fi: abuzurile,
complexul de inferioritate sau evenimentele din copilărie. Acești factori
amprentează personalitatea infractorului, prin comportament antisocial,
violent, egoist sau adeseori lipsit de empatie, încă de la vârste fragede, iar
repercusiunile făcându-și prezența după perioade îndelungate de timp.
Psihanaliza constituie metoda de investigație a psihicului uman, vizând
elucidarea semnificației trăirilor și comportamentului inconștient al ființei
umane. Diferența dintre infractori și indivizii obișnuiți este conturată de
controlarea instinctelor. După cum afirma celebrul psihiatru vienez,
Sigmund Freud, impulsurile infracționale sunt proprii tuturor indivizilor, dar
la aceia care au Superego-ul dezvoltat prin Ego, pornirile de acest gen sunt
controlate și stăpânite. Comiterea infracțiunilor este cea care dă sentimentul
unei eliberări interioare și se poate lesne înțelege din acest raționament că
diferența dintre delincvenți și nondelincvenți este situată la nivelul
Superego-ului, delincvența provenind din rândul celor la care procesele de
controlare au eșuat, fiind conduși în final la comiterea delictului.
Cuvinte-cheie: infractor, psihologie, criminologie, delict, mediu social

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice, specializarea Drept, anul II, narcisaalexa@yahoo.ro
2 Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice, specializarea Drept, anul II, diana.danaila@yahoo.com
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IMPORTANȚA CAMEREI PRELIMINARE ÎN PROCESUL PENAL
Florentina Angheluță1
Coordonator: lector dr. Monica BUZEA
Își are rostul procedura camerei preliminare în procesul penal? În acest
studiu ne propunem să identificăm avantajele procedurii camerei
preliminare. Procedura camerei preliminare este o nouă fază a procesului
penal ce realizează un obiectiv precis determinat. Tocmai acest obiectiv
reprezintă principalul punct forte: o analiză a legalității administrării
probatoriului, a sesizării instanței prin rechizitoriu și a actelor efectuate de
către organele de urmărire penală. De asemenea, se urmărește înlăturarea
unei durate excesive a procedurilor în faza de judecată. Și, se asigură
premisele pentru soluționarea cu celeritate a cauzei în fond. Acestea sunt
câteva dintre avantajele pe care le vom dezbate în lucrare, dar și eventualele
dezavantaje. Metoda de cercetare folosită în studiu este metoda logică iar
modul de culegere a informațiilor, documentarea. Rezultatul preconizat în
lucrare este faptul că procedura camerei preliminare își are într-adevăr
însemnătatea în procesul penal. Explicația fiind simplă: obiectivul specific
acestei faze procesuale este pregătirea fazei procesuale următoare, pentru a
se ajunge, într-un sfârșit, la realizarea scopului procesului penal. În urma
studiului am constatat că procedura camerei preliminare întregește procesul
penal întrucât are în vedere un element esențial din cadrul acestuia, și
anume, probatoriul.
Cuvinte-cheie: cameră preliminară, proces penal, probatoriu

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,
specializarea Drept, anul III, grupa 1, anghelutaflorentina106@gmail.com .
1
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PSIHOLOGIA INFRACTORULUI
Iulia-Diana Bocăneț1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
În concepţia lui Robert J. Wicks, ”psihologia corecţională este studiul şi
aplicarea cunoştinţelor psihologice în domeniul înfăptuirii justiţiei penale.”
Aceste cunoştinţe fac trimitere la unele sau la toate momentele prin care
trece un infractor identificat (trimis în judecată, încarcerat sau liberat).
Scopul psihologiei corecţionale este de a căuta mijloace pentru înţelegerea
comportamentului infractorului, pentru a-l ajuta atât pe plan intelectual, cât
și pe social sau emoţional, să acţioneze cât mai eficient şi astfel să
promoveze, în cele mai bune condiții, adaptarea socială a infractorului.
Cuvinte-cheie: infractor, comportamnet, psihologie corecțională
SECRETE VÂNDUTE- SPIONII DE LA BUCUREŞTI. REFERINŢE
TEORETICE ŞI ANALIZĂ DE CAZ
Chetrone Alexandra Florinela2
Coordonator: conf. dr. Matic Andreea
În prezentul articol am analizat conținutul infracţiunii de trădare prin
transmitere de informaţii secrete de stat şi al infracțiunii de spional, ambele
fiind infracţiuni contra siguranţei naţionale. Conceptul de siguranță
națională era considerat controversat în sistemul comunist totalitar din
România. Trădarea prin transmiterea de informaţii reprezintă o ameninţare
gravă la adresa statului, jurisprudenţa relevând o atenţie sporită din partea
autorităţiilor şi serviciilor pentru soluţionarea acestor cazuri, textul
legislativ actual fiind modificat, în comparaţie cu versiunea dreptului
socialist. Lucrarea tratează detaliat și un studiu de caz, cel al subofiţerului
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale- Achim Floricel, care, sub
coordonarea unui agent de origine bulgară a vândut, unei puteri străine,
secrete de stat. În final, este creionat profilul psihologic al trădătorului prin
evidenţierea trăsăturilor persoanei care ar putea săvârşi această infracţiune.
Cuvinte cheie: trădare, spionaj, siguranţă naţională, infracţiune, Achim,
justiție
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,
specializarea Drept, anul II, iuliadianabocanet@gmail.com
2
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi
Politice, specializarea Drept,anul I, alexandra_flori58@yahoo.com
1
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DREPT PENAL INTERN ȘI DREPT INTERNAȚIONAL PENAL
Doca Adriana1
Coordonator: prof. dr. Mihai Floroiu
Drept international și drept intern: deși cele două ramuri de drept sunt
distincte una de cealaltă, atât prin conținutul normelor, cât și prin subiectele
lor, între ele apar raporturi de condiționare reciprocă.
Diferența dintre dreptul penal intern și dreptul internațional este
reprezentată de lucrurile pe care le apără fiecare dintre ele. Dreptul penal
intern apără suveranitatea, independența, unitatea și indivizibitatea statului
român, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea și ordinea
de drept în integralitatea sa; iar D.I.P. prevede norme referitoare la
infracțiunile contra păcii și omenirii, cele prin care se pun în pericol pacea
și securitatea internațională, ori cele care aduc atingere intereselor comune
ale statelor.
Cuvinte cheie: Drept penal, drept international, crimă; drepturi și libertăți
APARIȚIA ȘI IMPORTANȚA LOGICII
Doca Nicoleta2
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
Logica contemporană este o ştiinţă complexă care studiază variate aspecte şi
manifestări ale raţionalităţii omeneşti. Etimologic, termenul logică derivă
din substantivul grecesc logos dotat cu multiple sensuri: cuvânt, enunţ,
discurs, raţiune, raţionament, lege ş. a. Pentru cei care încep studiul unei
ştiinţe, este întotdeauna extrem de dificil, uneori chiar imposibil, de propus,
din capul locului, o definiţie satisfăcătoare a disciplinei în cauză.
Tradiţional, logica se ocupă de studiul regulilor gândirii corecte, al formelor
gândirii abstracte, adică al structurilor raţionale, detaşate atât de conţinutul
concret al obiectelor gândirii, cât şi de cel al gândurilor subiectului
cunoscător. Logica, ca şi orice ştiinţă, evoluează îmbogăţindu-şi conţinutul
şi lărgindu-şi problematica teoretică. Marele filosof german I. Kant (17241804) considera logica drept ştiinţă care se referă la întreaga gândire, făcând
abstracţie de materia acesteia, de obiectele gândirii.
Cuvinte cheie: logică juridică; logică contemporană; știința gândirii.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi
Politice, specializarea Drept, anul III, doca.ada98@gmail.com
2
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de ŞtiinţeJuridice, SocialeşiPolitice,
specializareaDrept, anulI, doca.nicoll89@gmail.com
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CRIMA ORGANIZATĂ. UN FENOMEN GLOBAL
Dragu Dan-Andre1i
Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
Crima Organizatǎ este un fenomen la nivel global ce a afectat ȋntreaga
societate. Atât societatea din trecut, cât şi cele din prezent şi viitor. Acest
fenomen işi face simţitǎ prezenţa preponderent ȋn zonele cele mai sǎrace ale
lumii şi profitǎ de toate condiţiile precare ale acestor zone pentru a-şi putea
satisface ȋn mod ilegal, anumite persoane nevoile personale chiar dacǎ prin
asigurarea acestor nevoi ȋn mod ilegal, atât vieţile oamenilor cât şi
integritatea societǎţii sunt puse ȋn pericol. De aceea Crima Organizatǎ a
devenit ȋn prezent un fenomen dezbǎtut de ȋntreaga populaţie, deoarece
existenţa acestuia determinǎ o distrugere a societǎţii moderne.
Cuvinte Cheie: crima organizatǎ, fenomen, societate
MEDIUL ONLINE
Dragu Dan-Andrei
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
În lucrarea de faţǎ am analizat caracteristicile şi tot ceea ce ţine de
mediul online care reprezintǎ un mare avantaj pentru societatea modernǎ
ȋntrucat ȋn prezent existǎ multe metode noi de cǎutare ale informaţiei şi de
asemenea reprezintǎ o dezvoltare continuǎ a tehnologiei la nivel global.
Internetul ne conecteazǎ, vine cu rǎspunsuri la ȋntrebari, cu soluţii la
probleme, dar şi cu metode de relaxare. De aceea şi din alte sute de motive,
pur şi simplu, nu putem trǎi fǎrǎ el. El a ȋnceput sǎ reprezinte un element
important al vieţii noastre de zi cu zi ȋntrucât marea majoritate a lumii nu se
poate dezlipi de anumite mijloace electronice: precum telefonul mobil.
Mediul Online de-a lungul timpului s-a dezvoltat ȋntr-o lume a viitorului
prin care oamenii au ajuns sǎ comunice mult mai uşor decat fizic, chiar dacǎ
asta a ȋnsemnat pierderea capacitǎţii de comunicare fizicǎ ȋntre oameni.
Cuvinte cheie: comunicare, mediu online, internet, societate

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,
specializarea Drept, anul II, dan_dragu@yahoo.com
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PROFESIA DE JUDECATOR
Grigore Cristina Andreea1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
În lucrarea de față am realizat o analiza a profesiei de judecator referindumă la: atribuții, rolul judecătorului în societate. Judecătorul este un
magistrat care prezidează procedurile judiciare, fie singur, fie ca parte a
unui grup de judecători. Aceştia sunt obligați să respecte drepturile și
libertățile persoanelor, egalitatea acestora în fața legii și să asigure un
tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile
judiciare, indiferent de calitatea acestora, așa încât, prin activitatea lor, să
asigure supremația legii. Judecătorul audiază martorii, verifică orice alte
probe relevante cauzei, prezentate de către părți, evaluează credibilitatea și
argumentele părților implicate în proces, iar apoi pronunță o hotărâre în
această privință bazat pe interpretarea pe care o dă el faptelor prezentate,
coroborat cu prevederile legale în materie. În aceasta profesie trebuie să ai
răbdare să le explici oamenilor care nu înțeleg despre ce e vorba, să nu te
superi pe ei și să nu te gândești că acum îmi pierd vremea că stau să-i
explic. În definitiv, e viața omului în joc și trebuie să ai răbdarea să-i
explici. Alții vin la instanță să se certe cu vecinul, pentru că nu se gândesc
că sunt într-un cadru solemn. Trebuie să poți să-ți controlezi sala și în
același timp să păstrezi demnitatea profesiei, pentru că totul poate degenera
repede și nu e bine să se ajungă în astfel de situații. Profesia de judecator pe
care am descris-o, cred ca este profesia care mi se potrivește cel mai bine
și cred că atunci când alegi o profesie, în primul rând trebuie să vezi dacă ți
se potrivește pe profilul psihologic, pe temperament, pe așteptările care le ai
de la carieră, de la viață. Imi place aceasta profesie pentru ca sunt sigura ca
oboseala de dupa sedinte este imbracata in satisfactie,pentru momentele de
introspectie in urma sedintelor (atat de utile), pentru ca mi-a placut
dintotdeauna dreptul si ramurile sale.

Cuvinte-cheie: profesie, judecător, lege, demnitatea profesiei
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Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,
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CRIMA SUB SEMNUL FACTORILOR PSIHOLOGICI
Ilie Ana Maria, Ion Teodora1
Coordonator: lect. dr. Adriana Stancu
În prezenta lucrare ne propunem să analizăm conceptul de crimă ca faptă
penală pură, parte din fenomenul criminal mondial aflat într-o continuă
ascendență. Având în vedere faptul că ştiința criminologiei cercetează
cauzele infracționalității, precum şi metodele de eradicare sau diminuare,
aducem în discuție multipli factori care declanşează comiterea unei astfel de
acțiuni sau inacțiuni prin prezența personalității criminale. Astfel, gelozia,
mândria sau furia sunt doar câteva dintre motivele care stau la baza
comiterii crimelor, întrucât omul se lasă condus de trăiri intense.
Cuvinte-cheie: criminologie, psihic, criminal, infracțiune

EUTANASIA. SINUCIDEREA ASISTATĂ
Ilie Ana Maria, Ion Teodora2
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
În prezenta lucrare ne-am propus să analizăm un fenomen social prezent în
întreaga lume, sinuciderea, însă într-o accepțiune modernă: sinuciderea
asistată. Considerăm că sunt două principii paradoxale care stau la baza
fenomenului de eutanasie și suicid asistat: două drepturi fundamentale, și
anume dreptul la viață și dreptul la moarte. Popularitatea acestui concept nea determinat să-l abordăm din perspective multiple: medicală, juridică și
judiciară, psihologică și filosofică. În urma cercetării, am constatat că,
indiferent de natura motivului pentru care omul ar recurge la o asemenea
metodă de a pune capăt suferinței, dezamăgirilor sau eșecurilor sale,
psihicul uman este cel ce poate depăși această etapă.
Cuvinte-cheie: suicid, asistență, dorință, filosofie, criminologie
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CLONAREA-ASPECTE ETICE ȘI LEGALE
Lăpușneanu Marina-Elena1,
Macovei Luminița-Nicoleta2
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic

Metoda de cercetare se bazează pe studii longitudinale,cercetări cvasiexperimentale și cercetări observaționale. Principalele constatări ale
studiului: clonarea poate deveni metoda terapeutică a viitorului, o
alternativă pentru tratarea infertilității. Trebuie să ținem cont de faptul că un
clon este un produs în laborator nici de cum rodul unui act de iubire dintre
părinți. În lucrarea de față ne-am propus să analizăm clonarea, un fenomen
care a ajuns în atenția opiniei publice datorită apariției lui Dolly, primul
mamifer clonat prin tehnica transferului nuclear. Obiectivele prezentului
studiu vizează analizarea aspectelor de ordin etic și legal, implicațiile și
consecințele experimentelor efectuate, avantajele și dezavantajele, conflictul
dintre generații, înțelegerea fenomenului. Clonarea practicată ca ,,o
modalitate de control și tratament al bolilor” poate conduce la diminuarea
conflictului dintre generații, pentru că avantajele sunt numeroase: toate
familiile sterile vor putea avea copii, utilizarea clonului în scopuri
terapeutice. Însă ca orice invenție, clonarea poate aduce și efecte
dezastruoase, pericole inerente cum ar fi, perturbarea gravă a relațiilor
sociale, folosirea ființei umane ca subiect al experimentelor fără conștiința
și permisiunea sa. Pentru elaborarea prezentei lucrări ne-am documentat pe
internet (observații dar și experimente cum ar fi: ,,Ce obții încrucișând o
capră cu un paianjen?”)

Cuvinte-cheie: clonare, etică aplicată, dilemă etică, reproducere, ființă umană
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ÎNȚELEPCIUNEA PSIHOPAȚILOR SAU CUM SE NASC
CRIMINALII ÎN SERIE
Lungu Carmen-Capitolina1
Coordonator: prof. dr. Gheorghe Ivan
Lăcomia, furia, gelozia, răzbunarea, mândria sunt doar câteva principale
motive care stau la baza comiterii crimei. Unii indivizi decid să comită o
crimă și planifică în avans fiecare pas pentru a crește șansele de reușită și a
reduce riscurile. Acești indivizi sunt cei care fac o alegere clară a acțiunilor
lor. Alții comit crima din impuls, furie, teamă. Pentru alții, crima este un stil
de viață care le oferă mari recompense, admirație și exaltare.de-a lungul
timpului, specialiștii au încercat să determine cauzele comportamentului
social anormal inclusive comportamentul criminal. Întunecarea gândirii,
problemele neuronale și durerea psihică severă-acestea sunt, conform
specialiștilor principalii factori ce stau la baza acestui comportament.
Cuvinte cheie: criminal, psihologie, diferență, comportament
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DREPT ȘI RELIGIE
Martin Liviu-Ionuț1
Coordonator: conf.dr. Andreea Matic
Dreptul religios se referă la codurile etice și morale predate de către
tradițiile religoase. Religia este o dimensiune a vieții sociale care, deși are
semnificații și roluri diferite pentru fiecare, ne influențează politica, morala
și, unii ar spune, chiar și economia. Despre elemente de drept bisericesc
putem vorbi încă din Vechiul Testament, cea mai timpurie/veche carte a
Sfintei Scripturi. E specific Bisericilor Romano-Catolică și Ortodoxă.
Această disciplină legiferează esențialele decizii luate în cadrul marilor
Sinoade ecumenice, căpătând contur clar, specificitate, și esență, odată cu
evoluția creștinismului. E foarte importantă întrucât conferă sens și
autoritate bisericii timpurii și actuale. Temele privitoare la aspectele de
drept bisericesc reprezintă azi o zonă de interes crescând, fapt explicat în
mare măsură prin actualele și originalele interpretări, extrem de necesare și
atractive.
Cuvinte-cheie:: drept, morală, religie, lege, biserică
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CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ ȘI SOCIETATEA
Martin Liviu-Ionuț1
Coordonator: lect. dr. Adriana Stancu
Criminologia este știința care încearcă să explice, să înțeleagă și să prevină
criminalitatea, analizând psihicul comportamentului delincvent uman.
Existența acestei științe se justifică pe nevoia oamenilor de siguranță și
protecție împotriva faptelor antisociale, datorită forței de coerciție a legii.
Deși criminologia nu este o știință actuală, aceasta nu are o bază stabilă, ci,
cu fiecare nouă teorie, se edifică, consider eu, o știință extrem de importantă
care promite să prevină, atât cât se poate, criminalitatea. În prezent există o
multitudine de factori care pot ajuta la cercetarea criminologică, pentru ca
această știință să treacă de la o starea latentă, la o stare activă, trebuie să
existe studii actuale, mult mai complete și complexe, bazate pe analiza
psihologiei umane. În ceea ce privește cadrul legal, acesta este asigurat de
Legea penală. La baza a tot ce se cunoaște în prezent cu privire la
criminologie, stau studii și teorii ale unor oameni din diverse domenii de
activitate, medici, psihologi, sociologi, pe cât de multe domenii înglobează
criminologia, pe atât de complexă este.
Cuvinte-cheie: psihologie, criminologie, sociologie, știință, drept
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CRIMINALITATEA ÎN RÂNDUL MINORILOR, O PROBLEMĂ A
CONTEMPORANEITĂȚII
Militaru Ana-Maria1
Coordonator: lector. dr. Adriana Stancu
Fenomenul criminalității este într-o creștere continuă luând diferite
forme și aspecte de desfășurare. Criminalitatea în rândul minorilor
reprezintă o problemă actuală deși este un subiect aproape invizibil pentru
societate. Minorii reprezintă o categorie specială de indivizi, care pot fi cu
ușurință manipulați, influențați, iar de educația lor depinde sănătatea și
siguranța societății viitoare. Gravitatea fenomenului criminalităţii juvenile
perturbă liniștea dar și securitatea societății, necesitând intervenții de îndată
pentru ameliorarea acestei realități. Infracționalitatea în rândul minorilor
ridică probleme specifice din cauza apariției unei multitudini de factori care
conduc la adoptarea unui comportament neconform cu normele sociale si
legale. Rezultatele cercetării evidențiază aspectele și tendințele negative pe
care le prognozează situația criminogenă actuală. Studiul a ajutat la
atingerea unui set de linii directoare pentru facilitarea procesului de
prevenire și combatere a criminalității în rândul minorilor.
Cuvinte-cheie: minor, delicvență, criminalitate, prevenire, reintegrare
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DREPT ȘI RELIGIE
Militaru Ana-Maria1
Coordonator: conf.dr. Andreea Matic
Dreptul și religia constituie și încearcă să încadreze conștiința umană în
toate domeniile vieții private și sociale. De-a lungul istoriei, între drept şi
religie, cele două mari puteri, a existat o legătură indispensabilă și
indestructibilă. Atât dreptul cât şi religia îşi au originea în necesitatea unor
reguli, a unor norme care să reglementeze conduita oamenilor în societate.
Aceste norme poartă numele de rituri în religie și de procedură în drept. Pe
când preceptele religioase privesc, chiar și la nivelul sancțiunii, raportul
omului cu divinitatea, cele juridice au în vedere relația individului cu grupul
social, care îl și sancționează, de altfel. Deși astăzi între drept și religie nu
mai există aproape niciun raport formal, între cele două se păstrează o
legătură latentă, prin substratul lor comun mistic. Concluziile pun accentul
pe ideea de baza care se desprinde din studiu, aceea ca dreptul si religia sunt
corelate si prin statulul lor de discipline normative, morale si sociale dar si
prin scopul lor comun de a aduce in societatea umana pace și liniște, cadru
de normalitate și bună conviețuire.
Cuvinte-cheie: drept, religie, normă, credință, necesitate
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PROPRIЕTАTЕА СOMUNĂ PЕ СOTЕ PĂRȚI FORȚATĂ
Andreea Georgiana Mușat1
Coordonator: lect. dr. Mirela Costache
Prin prеzеntа luсrаrе nе-аm propus să rеаlizăm o аnаliză асtuаlă și
dеtаliаtă а propriеtății сomunе pе сotе-părți forțаtе și pеrpеtuе. Dе
аsеmеnеа, аm urmărit сlаrifiсаrеа сontrovеrsаtеlor problеmе juridiсе
lеgаtе dе сopropriеtаtе аtât prin аnаlizа сompаrаtivă а dispozițiilor сеlor
vесhiului și noului Сod сivil, сât și prin еfесtuаrеа unеi аnаlizе
jurisprudеnțiаlе, саrе еstе foаrtе dеs întâlnită în spеțе lеgаtе dе асеаstă
mаtеriе. Proрriеtаtеа comună ре cotе-рărţi forţаtă sе imрunе
coрroрriеtаrilor indifеrеnt dе voinţа аcеstorа şi аrе un cаrаctеr реrmаnеnt.
În рrinciрiu, voinţа titulаrilor nu еstе imрlicаtă în nаştеrеа аcеstui drерt şi
nu рoаtе рrovocа încеtаrеа sа. Se va analiza, de asemenea, măsura în care
cаrаctеrul реrреtuu аl dеstinаţiеi bunurilor еstе cеl cаrе îmрiеdică, dе
rеgulă, încеtаrеа rеsреctivеi coрroрriеtăţi prin partaj, dar fiind faptul că
legiuitorul exclude expres forma partajului judiciar.
Cuvinte-cheie: coproprietate; caracter accesoriu; proprietatea forțată;
proprietate exclusivă; proprietate periodică; condominiu
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INTERDEPENDENȚA DINTRE DREPT ȘI RELIGIE
Mușat Andreea-Lorena1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
În prezentul studiu urmărim să analizăm asocierea noțiunilor de „drept” și
„religie”, prin remarcarea punctelor comune, a principiilor distincte, dar și
a legăturilor de origine dintre acestea. Atât dreptul, cât și religia nu sunt
fenomene de sine stătătoare ce dăinuie în timp neschimbate. Timpul,
oamenii și societatea au lăsat amprente asupra lor și la rândul ei, omenirea a
fost modelată încă de la începuturi de acești doi mari piloni. Istoria ne-a
demonstrat că a existat și continuă să existe o legătură indisolubilă între
drept și religie, legătură ușor de demonstrat încă de la nivel etimologic,
cuvântul "drept" având atât implicații juridice, cât și morale. Dat fiind faptul
că originea celor două se regăsește mai ales în morală, iar la un moment dat
normele religioase și cele juridice erau identice, cele din urmă fiind
considerate tot o expresie a voinței divine, se consideră că cele două forțe au
comunul rol de a dirija rațiunea și conștiința umană.
Cuvinte-cheie: drept, religie, societate, norme juridice, morală
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TRAFICUL DE PERSOANE
Andreea-Lorena Mușat1
Coordonator: lect. dr. Adriana Stancu
Traficul de persoane, în toate formele lui, este un fenomen de criminalitate
organizată, care nu cunoaște granițe și care implică o infracțiune gravă ce
aduce atingere demnității, integrității fizice și chiar psihice, libertății și
securității persoanei. Deși greu de crezut, în ciuda evoluției enorme a
societății și al progresului imens în încercarea combaterii traficului de
persoane, în zilele noastre, traficul de persoane nu numai că persistă, însă ia
o amploare îngrijorător de mare. Într-o societate în care banii primează,
acest fenomen infracțional este animat de dorința arzătoare a unor oameni
fără scrupule de a obține foloase materiale prin orice mijloace. Oricât de
paradoxal ar părea, pentru secolul nostru, sintagma „trafic de ființe umane”
este reală. În pofida incriminării acestei infracțiuni în legislația actuală,
ființe din întreaga lume sunt reduse la condiția de marfă, vândute și
negociate, ca fiind simple obiecte, exploatate sub forme ce amintesc de
comerțul cu sclavi prezent între secolele XVI- XIX.
Cuvinte-cheie: infracțiune gravă, societate, exploatare, ființe umane,
libertate
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EFECTELE CONTRACTULUI DE COMODAT. STUDIU
COMPARATIV ÎNTRE NOUL COD CIVIL ȘI VECHIUL COD
CIVIL
Oana-Andreea Contoman1
Coordonator: lect.dr. Mirela Costache
Lucrarea de față are ca principal obiectiv o analiză atentă şi argumentată cu
privire la efectele contractului de comodat și necesitatea cunoaşterii
profunde a lui în relaţiile dintre subiectele de drept civil şi comercial.
Studiul cuprinde obligațiile pe care părțile și le asumă în relația dintre ele,
precum și în raport cu terții, ca efecte juridice ale contractului de comodat.
Am prezentat succint principalele obligaţii aflate în sarcina comodatarului,
dat fiind că numai acestuia îi incumbă obligaţii derivate din contract. Aceste
obligaţii sunt: obligaţia de conservarea lucrului, de folosire a lucrului
potrivit destinației, obligaţia de plată cheltuielilor necesare de folosință a
lucrului, obligația de restituire a lucrului, finalizând cu răspunderea
comodatarului și suportarea riscului în caz de pieire fortuită a bunului obiect
al contractului. De asemenea, au fost tratate şi efectele comodatului faţă de
terţi. Lucrarea tratează, în final, cauzele de încetare a comodatului prin
restituirea lucrului, încetarea comodatului prin reziliere şi prin moartea
comodatarului sau la solicitarea expresă a comodantului, în condiţii de
strictă urgenţă.
Cuvinte-cheie: contract de comodat, comodatar, obligații, despăgubiri,
efecte juridice

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul IV, oana.contoman@yahoo.com
1

GALAŢI 7 mai 2020

REACȚIA SOCIALĂ FAȚĂ DE CRIMINALITATE
Pîrvu Roxana-Georgiana1
Coordonator: lector dr. Adriana Stancu
În această lucrare am abordat criminalitatea din perspectiva societății,
care este mediul natural al omului. Acesta își îndeplinește nevoile cu o
condiție, respectiv de a trăi în armonie cu membrii săi și interesele vieții
sociale. Nevoia de echilibru nu face abstracție de faptul că există contraste
între ei, motiv pentru care un sistem de prescripţii morale şi normative
satisface lupta împotriva criminlitatii.
Reacția socială asupra acestei probleme a fost una represivă, iar în acest
scop am avut drept studiu mai multe lucrări scrise și articole publicate în
mediul virtual. Urmărind această cauză, obiectivul principal a fost acela de
a afla cum a văzut societatea să combată un inamic din ce în ce
mai amenințător la adresa sa. Pentru că răutatea se naște în urma mai
multor consecințe, au devenit și mai complexe mijloacele prin care
societatea s-a văzut nevoită să aplice bunăstarea socială. Astfel, printr-o
cercetare transversală, experimentală, calitativă, interpretativă a
informațiilor și descriptivă, am constatat permanenta preocupare prin
diferite modele de răspuns în față acestui fenomen. Aceste diverse modele,
de la represive până la preventive, împreună cu influențele doctrinelor
sociale și tendințelor moderne în politică penală, au contribuit hotărâtor și
aduc rezultate preconizate din ce în ce mai bune.
Cuvinte-cheie: criminologie, model, tendință, reacție
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FRAUDA CARUSEL, O PROBLEMĂ DE ACTUALITATE PENTRU
EUROPOL
Popa Maricela1
Coordonator: prof.dr. Mihai Floroiu
Prima referire concretă privind o forță de poliție europeană este atribuită
cancelarului german Helmut Kohl, care în anul 1991, la Summit-ul
European de la Luxemburg , a propus înființarea unei agenții de poliție
după modelul FBI-ului american, atribuindu-i numele de EUROPOL.
Grupurile de criminalitate organizată obțin venituri însemnate din activitați
ilicite precum traficul ilegal cu stupefiante, armament, muniție și explozivi,
traficul de persoane, infracțiunile de bancruta frauduloasă și nu în ultimul
rând, veniturile substanțiale obținute din macrocriminalitatea economicofinanciară, începând cu infracționalitatea din domeniul bancar și încheind cu
profiturile uriașe generate de frauda „Carusel”. Lucrarea de față își propune
să realizeze o scurtă analiză asupra modului în care EUROPOL a
devenit un pilon important pentru combaterea fraudei de tip “carusel”.
Cuvinte-cheie: fraudă, terorism, EUROPOL
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ACȚIUNEA PROBATORIE ÎN CAZURI NOTORII
ROMÂNEȘTI DE CRIMINALITATE
Sîrbu Geanina Oana1
Coordonator: lect. dr. Monica Buzea
Procedeul probatoriu reprezintă modalitatea prin care se obține un mijloc de
probă, iar cele din urmă sunt mijloacele prevăzute de lege prin care se
stabilesc faptele sau împrejurările ce constituie probă. În lucrarea de față
sunt analizate probele, mijloacele de probă și procedeul prin care sunt
obținute mijloacele de probă în cazuri cunoscute ce vizează criminali
români. Cazurile analizate îi au în vedere pe Ion Sârcă, Romca Cozmici și
Traian Țurlea. Criminal în serie, Ion Sârcă a ucis prin strangulare 8 tineri,
după ce a întreținut relații homosexuale și i-a jefuit. Romca Cozmici
considerat unul dintre cei mai monstruoși asasini sexuali din istoria
modernă a criminalității românești a ucis o tânără, i-a tranșat cadavrul și a
format șase colete pe care le-a împrăștiat. Totodată, și-a omorât și prietena,
păstrându-i drept „amintire”, în locuință, craniul și oasele. Traian Țurlea șia omorât fiul, l-a tranșat, l-a pârlit, l-a îngropat și a semănat grâu peste el.
Mijloacele folosite și traseul urmat de organele de cercetare în vederea
construirii probatoriului pun în evidență nuanțele fiecărui caz și necesitatea
adaptării tuturor organelor judiciare respectând normele în vigoare pentru
aflarea adevărului judiciar.
Cuvinte-cheie: probatoriu, mijloace de probă, crimă
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ANALIZA OBLIGAȚIILOR MANDATARULUI ÎN CONTRACTUL
DE MANDAT CU REPREZENTARE
Georgiana Ștefan1
Coordonator: prof.dr. Ciucă Liviu-Bogdan
Contractul de mandat ocupă un loc aparte în rândul contractelor civile,
deoarece, prin intermediul lui, participanții la circuitul civil pot încheia, în
principiu, orice alt act juridic, cu excepția celor pentru care legea pune
expres condiția să fie încheiate personal de către părți. În demersul meu de a
analiza efectele juridice ale acestui contract între părți, am arătat că din
acesta derivă obligații în sarcina mandatarului (obligația de executare a
mandatului, obligația de a da socoteală mandantului cu privire la ducerea la
îndeplinire a mandatului, precum și obligația de a răspunde pentru persoana
substituită). Având în vedere că, prin contractul de mandat, mandatarul este
împuternicit de către mandant pentru a încheia acte juridice cu terțe
persoane, aflându-ne astfel în prezența a trei subiecte de drept, acesta va
produce efecte juridice pe două planuri, respectiv cu privire la raporturile
dintre părțile contractului de mandat, mandantul și mandatarul, dar și cu
privire la raporturile dintre aceștia și terți.
Cuvinte-cheie: mandat, mandatar, obligație, pluralitate, executare
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SINUCIDEREA ASISTATĂ MEDICAL
Șarpe Cătălina1
Coordonator: lect.dr. Andreea Matic
Prin prezenta lucrare, mi-am propus să analizez și să dezbat subiecte cu
privire la sinuderea asistată, care oscilează între o libertate de alegere și un
drept îngrădit. O problemă centrală, în această dezbatere, se referă la
întrebarea, cine ar putea fi împuternicit cu luarea unor asemenea decizii. Cu
toții cunoaștem despre așa presupusul Drept la moarte al unei persoane,
fiind un principiu moral bazat pe convingerea că o ființă umană este liberă
să dispună de propria sa viață, să se sinucidă sau să se supună eutanasiei.
Deținerea acestui drept este înțeleasă adesea ca implicând faptul că unei
persoane afectate de o boală în fază terminală ar trebui să i se permită să
facă apel la sinucidere sau sinucidere asistată sau să refuze tratamentul de
prelungire a vieții, atunci când boala ar provoca doar prelungirea suferinței,
cu același rezultat. Astfel am încercat să-mi exprim punctul de vedere cu
privire la acest subiect, mai mult decât atât, am adus argumente pro/contra
sinuciderii asistate, avantaje/dezavantaje și diverse reglementări doctrinare
referitoare la sinuciderea asistată.
Cuvinte-cheie: sinucidere, moarte demnă, crimă, drept, obligație
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ADMISIBILITATEA CA MIJLOC DE PROBĂ A HIPNOZEI.
EXAMEN COMPARATIV ÎN PROCESUL PENAL ROMÂN ȘI
PROCESUL PENAL AMERICAN
Țăruș Diana1
Coordonator: lect. dr. Monica Buzea
În ultimele două decenii, sistemul judiciar din întreaga lume s-a confruntat
cu problema admisibilității probelor hipnotice în urmărirea penală. În timp
ce legiuitorul român a interzis în mod expres hipnoza ca mijloc de probă,
prevăzând că ,,nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care
afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient
şi voluntar faptele care constituie obiectul probei, interdicţia se aplică chiar
dacă persoana ascultată îşi dă consimţământul la utilizarea unei asemenea
metode sau tehnici de ascultare, răspunsul instanțelor americane la această
problemă a variat. Astfel, unele instanțe au respins, în mod uniform,
admisibilitatea declarațiilor extrajudiciare făcute în timp ce o persoană se
află în hipnoză, printre care se află și Curtea Supremă din California, care
scria că „legea Statelor Unite nu recunoaște hipnotismul”. În schimb, alte
instanțe fie au aprobat astfel de metode, fie au impus diverse condiții de
admisibilitate. Așadar, lucrarea de față își propune să analizeze condițiile de
admisibilitate ca mijloc de probă a hipnozei, comparând procesul penal
român cu cel american.
Cuvinte-cheie: hipnoză, condiții, admisibilitate, probă, proces
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MUNCA INVIZIBILĂ.
DREPTUL LA SALARIU PENTRU MUNCA ÎN GOSPODĂRIE
Țăruș Diana1
Coordonator: lect. dr. Mirela Costache
Locul femeii este acasă, la bucătarie, lângă copii a devenit una dintre cele
mai auzite propoziții de către femeile de pretutindeni. În ultimii 20 ani, la
nivel global, femeile petrec în medie patru ore și jumătate pentru grija față
de familie, în vreme ce bărbații alocă în același scop doar o oră și jumătate,
ceea ce face ca femeile să lucreze ca și cum ar avea un al doilea loc de
muncă. ,,A găti”, ,,a avea grijă de copii”, ,,a spăla rufele”, ,,a face curățenie”
sunt etichetate ca fiind lucruri feminine, dar munca femeii casnice a fost
dintotdeauna o muncă neplătită. Salariul pentru munca în gospodărie trebuie
să fie înțeles ca o recompensă personală pentru sarcinile gospodărești și
pentru îngrijirea copilului. Acest lucru le-ar da femeilor, cel puțin pe
termen scurt, un anumit grad de independență financiară și ar spori
egalitatea în șanse. Lucrarea de față își propune să analizeze conceptul de
muncă în gospodărie și creșterea copiilor în viziunea legiuitorilor din
România, Republica Moldova și Iran, pentru a identifica premisele necesare
dezvoltării unui nou drept- dreptul la salariu pentru munca în gospodărie.
Cuvinte-cheie: căsătorie, bunuri comune, drept la salariu, soț
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POPULAȚIA ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL
Vetrescu Mihaela Luciana1
Coordonator: prof. dr. Mihai Floroiu
Statul este, înainte de toate, o colectivitate umană, de aceea unul dintre
elementele constitutive este populația cu drepturile și obligațiile
corespunzătoare: drepturi elementare, civile, politice. De-a lungul timpului,
regimul juridic al străinilor (persoanele care deși locuiesc pe teritoriul unui
Stat, nu au cetățenia acestuia) a suferit numeroase modificări, astăzi
existând regimul național, regimul clauzei națiunii celei mai favorizate și
regimuri speciale. Conflictul de cetățenie reprezintă, în sens pozitiv, un
individ care se supune jurisdicției mai multor State, iar în sens negativ, un
individ care nu are această legătură cu niciun Stat. Așa au apărut, după cel
de-al doilea război mondial, primele preocupări în materia protecției
drepturilor omului, instituții menite să garanteze apărarea drepturilor
împotriva oricăror manifestări de putere ale acestora, putându-se distinge
între două categorii de sisteme de protecție ce se influențează reciproc:
sistemul regional și sistemul universal. Astfel, punctele de interes în
domeniul populației rămân conflictul de cetățenie, statutul refugiaților,
modalități de transfer a unor persoane în conflict cu legea dintr-un Stat în
altul, modalități de cooperare internațională în materia protecției drepturilor
omului în sfera dreptului internațional.
Cuvinte-cheie: cetățenie, azil, refugiu, drepturile omului, cooperare, criminalitate
internațională.
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METODE DE IMPLICARE A PARTIDELOR IN CAMPANIILE
ELECTORALE
Andrei Aura Gabriela1
Coordinator: lect. dr. Valentina Cornea
Articolul pune în evidență, problemele întâlnite în timpul desfășurării
campaniilor electorale, acelea fiind reprezentate de cheltuielile înregistrate
și, în același timp, impactul materialelor utilizate pentru mediu, încercând să
expună câteva alternative pe baza analizei informațiilor oferite de autorități,
dar și de alte surse importante. Cheltuielile înregistrate în timpul
campaniilor electorale, sunt considerabile, având în vedere cantitatea, cât și
calitatea mijloacelor de informare utilizate, făcând referire la cele scrise.
Rolul acestui articol este de a propune o discuție privind metodele de
înlocuire a clasicelor metode, prin adaptarea la tehnologia actuală
evidențiind majoritatea platformelor și rețelelor de socializare accesate de
către o mare parte din populație, dar și impactul pe care aceste măsuri l-ar
putea avea.
Cuvinte-cheie: campanie electorală, materiale, cheltuieli, mijloace de
informare
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EGALITĂȚI DE ȘANSE IN PROCESUL POLITIC
Buzdugan Monica Alexandra 1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Articolul pune în evidenţă obiectul realizării unei egalități de șanse între
femei și bărbați în ceea ce privește procesul politic. Chiar dacă femeile aleg
să intre într-un număr cât mai mare în viața politică, atingerea parităţii în
reprezentarea femeilor este un proces în continuă desfăşurare, puține partide
fiind conduse de către femei. Acest articol își propune să identifice câteva
dintre provocările cu care se confruntă femeile în politică: lipsa de
conştientizare din partea liderilor de partid de gen masculin a necesităţii de
a majora participarea politică a femeilor, şi suportul limitat în acest sens,
lipsa de influenţă a femeilor la dezvoltarea politicilor şi platformelor de
partid, absenţa femeilor sau reprezentarea limitată a acestora în organele
executive ale partidului, absenţa femeilor din poziţii de conducere,
marginalizarea aripii femeilor din cadrul partidelor și conştientizarea
limitată a “regulilor de joc” informale privind modul de funcţionare a
politicii. Dezvoltarea guvernării democratice necesită crearea unui mediu de
procese politice incluzive şi receptive – un mediu care implică femeile şi le
oferă oportunităţi, pe picior de egalitate cu bărbaţii.
Cuvinte-cheie: femei, bărbați, egalitate, partid politic
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POPULARIZAREA IDEII DE EGALITATE ÎNTRE SEXE
Cocu Maria-Alexandra1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Studiul urmator își propune să urmarească în ce masură a fost afectată
societatea din cauza reprimării femeilor din funcții publice cheie și cum se
incearcă popularizarea ideii de egalitate între sexe. Incă din cele mai vechi
timpuri, genul a reprezentat un pion major în desfasurarea și organizarea
vieții socio-politice si economice. Nu numai că femeile au fost considerate
inferioare barbatilor, dar puterea și influenta acestora a fost pusă la îndoială
timp de secole. Prezenta cercetare a identificat date esențiale și
impedimentele ce restricționează reprezentarea politică a femeilor în statele
democratice și nu numai, din secolul 21. Fiind un mediu competitiv,
femeilor le este dificil să se integreze în lumea politicii. Persistența
stereotipurilor legate de gen și cultura internă predominant ”masculină” a
partidelor împiedică reprezentarea egală, fapt la care se adaugă și calitățile
cerute liderilor precum asertivitatea, autoritatea sau gândirea rațională ce
sunt aproape sinonime cu trăsăturile considerate eminamente masculine.
Datele demonstrează că, în pofida stereotipurilor și a barierelor existente,
femeile câștiga din ce în ce mai mult teren în lupta împotriva discriminarii
bazate pe gen în viața politica.
Cuvinte cheie: viața socio-politica, egalitate de gen, dreptul femeilor,
stereotip
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CONCEPTUL DE MANAGEMENT EDUCATIONAL
Codreanu Ana-Maria1
Coordonator: conf. dr. George Schin
În prezenta lucrare am încercat găsirea de modalități și tehnici aplicabile
încât managementul educațional să satisfacă exigențele actuale în raport cu
cerințele europene în domeniul învățământului. Lucrarea abordează teoretic
domeniul managementului educațional analizând îndeplinirea funcțiilor,
relațiilor managementului, analiza metodelor și tehnicilor, proiectarea
strategiilor. Prin structura lucrării s-a urmărit realizarea unei viziuni mai
clare asupra managementului educațional în Romania. Managementul
educațional sau pedagogic este reprezentat de activitatea psiho-socială de
conducere superioară a unui sistem de învățământ. Elaborarea conceptului
de managemenet pedagogic presupune respectarea a 2 condiții
metodologice: prelucrarea informației de la alte științe socio-umane care
analizează activitatea de management; managementul școlar este un cadru
de lucru didactic care pune în funcțiune programul managerial, conduce
personalul didactic și administrativ în scopul susținerii eficienței procesului
instructiv-educativ. Lucrarea se justifică datorită faptului că vine în
întâmpinarea managerului școlar, punându-i la dispoziție teorii, metode și
tehnici necesare atingerii obiectivelor stabilite, eficientizării și asigurării
unei culturi de calitate în unitatea școlară. Obiectivele de cercetare au avut
ca scop înțelegerea, analizarea, explicarea și optimizarea fenomenului în
managementul școlar precum și perfecționarea tehnicilor de intervenție,
sporirea calității și performanței în procesul managerial.
Cuvinte-cheie: resurse umane, management, învățământ, învățământ de
calitate, școală
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FORME SPECIFICE ALE COMUNICĂRII INTERNE ÎN
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
Constantin Andreea Laura
Coordonator: lect. dr. Cristina Pătrașcu
Comunicarea publică reprezintă o parte componentă a comunicării sociale și
se dezvoltă în activitatea autorităților și instituțiilor publice. În această
lucrare sunt analizate formele specifice ale comunicări interne în
administrația publică. Cu ajutorul acestora se pot forma strategii pentru o
comunicare eficientă. Sunt vizate în special cele două ramuri, respectiv
comunicarea formală și comunicarea informală a autorităților și instituțiilor
publice, acestea făcând parte din procesul de luare a deciziilor. Existența
comunicării atât pe verticală cât și pe orizontală dar și a canalelor de
comunicare informală asigură succesul dezvoltării administratiei publice.
Cuvinte-cheie: comunicare, administrație publică, eficiență, decizie
VOTUL: ÎNTRE INDIFERENȚĂ ȘI SPERANȚĂ
Dumitru Florentina-Valentina1
Coordonator: conf. dr. George Schin
Scopul acestui articol este acela de a analiza principalii factori ce afectează deciziile
votanților precum: lipsa informării cu privire la viața politică, implicațiile massmedia și modul de alegere a candidaților în mediile rural/urban. Dacă în trecut lipsa
de interes cu privire la alegerile electorale era crescută, acum, în încercarea de a
analiza acest aspect se constată o creștere semnificativă a participării acestor în viața
politică. Articolul face referire la alegerile anului 2019 (europarlamentare și
prezidențiale) și la exercitarea dreptului de a vota. Aceste alegeri se pot rezuma doar
la votul de blam al cetățenilor pentru partidul aflat la guvernare, precum și la modul
în care oamenii își pun speranța și încrederea în noile forțe politice. Concluziile
evidențiază importanța identificării, întelegerii și rezolvării principalelor probleme
ale societății, ale oamenilor. Tot aici fiind prezentată și relația dintre media și
politicieni care îngreunează luarea deciziilor
Cuvinte-cheie: vot, alegeri, decizie, alegători
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A FEMEILOR ÎN
STRUCTURILE POLITICE
Iulia Andreea Fotache1
Coordonator: lect. dr. Cornea Valentina
Articolul pune în evidență egalitatea de gen ca factor central în protecția
drepturilor omului și în funcționarea democrației. Experiențele, aptitudinile
și preocupările femeilor trebuie să fie reprezentate sau reflectate în procesul
de luare a deciziilor cu privire la cadrul legal și funcționarea societăților în
care acestea trăiesc. În pofida recunoașterii drepturilor politice formal egale
ale femeilor și bărbaților, participarea la procesul politic, inclusiv
apartenența la partidele politice, participarea, candidarea, alegerea și
deținerea unei funcții în cadrul organelor legislative sau administrative sunt
și în continuare dominate de bărbați. În acest sens, articolul se axează pe
locul femeilor în societate și contextul politic, în special modul în care
partidele politice evită obstacolele sau oferă sprijin femeilor pentru a
candida și a fi alese, prin evaluarea informatiilor despre situația economică,
socială sau culturală a unor state. În contextul unui partid politic, se
urmărește crearea unor structuri de susținere a avansării femeilor,
introducerea unor politici care să interzică discriminarea bazată pe gen,
dezvoltarea unor strategii și măsuri care să creeze condiții de concurență
echitabilă pentru membrii de partid bărbați și femei. Concluzia articolului
este că femeile trebuie susținute în procesele de reformare a politicilor,
pentru a asigura faptul că opiniile şi punctele de vedere ale femeilor sunt
luate în considerare şi că dispoziţiile şi practicile acestor politici, care
discriminează femeile, sunt identificate şi eliminate.
Cuvinte-cheie: egalitate, susținere, structuri politice, concurență echitabilă
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PARTIDELE POLITICE CA ORGANIZAȚII
Istrate Marlena-Mihaela1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
În prezenta comunicare voi vorbi despre un element important al vieții
politice, anume partidele politice, analizându-le ca și structuri
organizaționale. Am ales această temă deoarece formațiunile politice au un
rol activ și o activitate complexă în societate, pe care fiecare dintre noi ar
trebui să le cunoască. Această lucrare are ca obiective, în primul rând,
analizarea partidelor politice dintr-o perspectivă organizațională. Cel de-al
doilea obiectiv vizat presupune înțelegerea aspectelor principale care țin de
partidele politice, anume: definițiile și originea acestora, abordările partidele
politice, cum sunt clasificate, care sunt elementele necesare constituirii
partidelor, cum s-au format acestea, ce funcții îndeplinesc ele și rolul pe
care ar trebui să-l îndeplinească și criza pe care partidele politice o au în
raport cu societatea. În cele din urmă, articolul detaliază modul în care
funcționează partidele politice din România în baza legii (conducerea
partidelor, democrația internă, membrii partidelor, responsabilitate și
transparență), dar și mijloacele prin care publicul poate fi informat de
activitatea partidelor politice. Totodată, este realizată o analiză personalizată
a partidelor politice din România ca organizații, raportată la indicatorii
instituționalizării, în cele din urmă, concluzionând cele prezentate pe
parcursul lucrării.
Cuvinte-cheie: organizație, partid politic, societate, instituționalizare,
România
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DIMENSIUNEA DE GEN ÎN DOMENIUL POLITIC
Liciu Geta-Andreea1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Egalitatea de gen este atât o cerință pentru societățile democratice receptive
și responsabile, cât și un principiu de bază pentru credibilitatea și
legitimitatea instituțiilor decizionale. Gradul de reprezentare a femeilor în
funcții elective este determinat, în fiecare țară, de o gamă largă de factori,
inclusiv progresul general spre realizarea egalității și oportunității pentru
femei și bărbați în sferele publice și private, alegerea sistemelor politice și
electorale, precum și nivelul de instituționalizare și de transparență a
proceselor de luare a deciziilor în cadrul partidelor politice. Acest referat
prezintă unele dintre problemele complexe cu care se confruntă femeile în
cadrul partidelor politice și, în special, candidații-femei în campaniile
electorale. Principalul accent este pus pe identificarea argumentelor
tradiționale înrădăcinate în respectarea și confirmarea cu instrumentele
internaționale privind drepturile omului. Concluzia referatului este că
prezența unui număr suficient de femei în politică și în funcțiile de
conducere este un aspect esențial al guvernării incluzive.
Cuvinte-cheie: dimensiunea de gen, domeniu politic, guvernare incluzivă
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DIMENSIUNI CULTURALE
Silviana Lupașcu1
Coordonator: lect. dr.Valentina Cornea
Un element definitoriu al existenței și identității umane este cultura
specifică fiecărui popor. Ca indivizi limitați de perspective subiective, ne e
greu să ne imaginăm cum pot exista oameni care se ghidează după valori
total diferite de ale noastre. Psihologul social Gerard Hendrik Hofstede a
surprins și cuantificat aceste diferențe într-un model unic ce a devenit
standard în organizații din lumea întreagă. Acest model cuprinde, în
prezent, 6 indicatori: distanța față de putere, indexul de evitare al
incertitudinii, orientarea pe termen lung, masculinitatea și feminitatea,
individualismul și colectivismul, indulgența și cumpătarea. Pornind de la
acești indicatori, s-a realizat un studiu de caz, analizând punctajele obținute
de grupul țintă, precum și cele naționale. Aceste analize sunt extrem de
relevante, întrucât întreaga societate este construită pe astfel de piloni
culturali. Prin ei descoperim ceea ce ne face unici și ne definește în credințe,
de unde venim și unde ne îndreptăm, precum și cum putem relaționa cu alte
popoare.
Cuvinte-cheie: cultură, Hofstede, identitate națională
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EVALUAREA FACTORILOR CULTURALI IMPLICAȚI ÎN
DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA POLITICILOR PUBLICE
Lupașcu Silviana1
Coordonator: conf. dr.Bleoju Geanita
Unul din elementele definitorii al existenței și identității umane este cultura
specifică fiecărui popor. Modelele culturale reprezintă o unealtă specifică în
a oferi direcția optimă în dezvoltarea politicilor, coordonând fie spre
înăsprirea sancțiunilor în cazul nerespectării legilor, fie prin determinarea
nevoii de a structura legislația în așa fel încât să nu contravină valorilor
culturale specifice acelui popor. Diferite grupuri de oameni, având culturi
distincte, se implică în diferite niveluri ale procesului de politici și răspund
diferit față de acestea. Scopul acestui studiu este de a analiza maniera în
care factorii culturali influențează modul de percepție și obediență al
cetățenilor față de demersurile legislative ale Administrației publice,
inclusiv în situații de forță majoră. Analiza contribuie la cercetările viitoare
în ceea ce privește elaborarea recomandărilor de politici bazate pe învățarea
din alte țări cu medii culturale diferite. Înainte de a învăța din experiențele
politice ale altor țări, este important să evaluăm modul în care diverse forme
de participare publică interacționează cu valorile culturale naționale.
Cuvinte-cheie: cultură, administrație publică, politici publice
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SUSTENABILITATEA AJUTOARELOR SOCIALE
Lupoaie Lorena Daniela1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Dependența de ajutor social devine un frenomen frecvent întâlnit în
societatea românescă. Lucrarea analizează cauzele acestui fenomen și
modalități de contracacre a acestuia. Este definit conceptul de ajutor social,
identificarea cauzelor ce ar duce la beneficierea ajutorului social, dar și
anumite tipologii de asistați sociali. Criticii instituțiilor de asistență socială
existente au susținut că se generează "dependența de asistență socială",
adică oamenii devin dependenți de ceea ce ar trebui să-i motiveze și sa le
dea posibilitatea sa-și realizeze o viată independentă și un țel. Ei ajung
dependenți, nu numai din punct de vedere material, ci și psihologic, de
sosirea plății ajutorului social. Nu pot să se mobilizeze și să nu se mai
bazeze pe stat, din contră această tipologie de oameni își pun din ce in ce
mai mult speranța în ajutoarele sociale.
Cuvinte-cheie: ajutor social, asistați social, lene, societate, autorități
MASS-MEDIA. CÂINELE DE PAZĂ AL DEMOCRAȚIEI SAU A
PATRA PUTERE ÎN STAT?
Mihai Mihaela2
Coordonator: Lect. dr. Valentina Cornea
Mass-Media este instrumentul cel mai potrivit prin care lumea politicului,
așa-zișii creatori ai erei consumerismului, industriile și nu numai, pot
manipula și mai apoi controla populația. Inițial, scopul mass-media a fost
cel de informare, educare, cu privire la evenimentele mondiale, dar, iată ca,
acest lucru a degenerat. Astazi, mass-media, are puterea de a schimba lideri
de stat, de a aprinde scânteia unui război, de a zdruncina economii publice
dar mai ales, de a influenta publicul în luarea unor dezicii. Studiul
analizează rolul mass media la etapa contemporană. Datele demonstrază că
această instituție își pierde calitatea de a fi independentă, imaginea de
„câine de pază al democrației“ fiind puternic viciată, „a patra putere în stat“
fiind utilizată în detrimentul valorilor democratice.
Cuvinte-cheie: manipulare, putere, politic, decizii, mass-media
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REPREZINTĂ ONORABIL PARTIDELE POLITICE CETĂȚENII?
Elena-Sorina Dodu1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Partidele politice sunt sprijinul populației în sensul că acestea le reprezintă
interesele. O problemă generală ce se repetă în cadrul fiecărei campanii, în
legătură cu partidele politice, este cea a respectării promisiunilor și măsura
în care partidele sunt capabile să lupte pentru binele comun. Legile după
care se ghidează partidele sunt cunoscute. Acest studiu urmărește a
acunoaște și măsura în care partidele politice reprezintă onorabil cetățenii.
Răspunsul este identificat prin intermediul unei analize pe bază de
chestionar privind percepția votanților asupra transparenței partidelor
politice în campanii electorale.
Cuvinte-cheie:
incertitudine

partid

politic,

vot,

votanți,

transparență,

interese,

CUM ÎȘI ORGANIZEAZĂ PARTIDELE POLITICE CAMPANIILE
ELECTORALE?
Pavel Diana2
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Titlul acestei lucrări are la bază doi termeni ce urmează a fi definiți: partid
politic și campanie electorală. Principalul scop al acestei lucrări este de a
prezenta și explica structura unui partid politic, acțiunile desfășurate de
membrii acestuia în cadrul unei campanii electorale, măsurile ce trebuie
respectate pentru ca acesta să participe la o campanie electorală. Metodele
de cercetare pentru realizarea acestei lucrări vor fi cele de culegere,
interpretare și prelucrare a informațiilor, având la bază și surse legislative,
dar și documentări și sondaje de opinie. Partidele politice în campania
electorală au un impact puternic asupra cetățenilor, vrând să le creeze un
trai de viață favorabil și încercând a le câștiga încrederea în reprezentanții
unei țări si dar și asupra statului în sine, prin modul în care acționează legile
și măsurile luate de acestea.
Cuvinte-cheie: partid politic, campanie electorală, metode de cercetare,
scop, legi, acțiuni, impact, cetățeni, stat
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REFERENDUMUL: CARACTERISTICI INSTITUȚIONALE
Pavel Diana1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Referendumul reprezintă procesul de consultare directă a cetățenilor. Prin
instituția referendumului are loc realizarea unui echilibru între modul în
care instituțiile gestionează o situație ce necesită rezolvare, după ce
populația cu drept de vot își exprimă opțiunea. Consultarea cetățenilor se
face prin chemare la vot direct, pe buletinele de vot existând doar două
opțiuni, „da” sau „nu”. Scopul acestei lucrări este de a scoate în evidență
caracteristicile unui referendum, modul prin care acesta are loc și efectele
rezultate. Metoda dominantă de cercetare este documentarea, consultarea
informațiilor oficiale și interpretarea acestora.
Cuvinte-cheie: referendum, vot, metoda de cercetare, scop
MANAGEMENTUL MOTIVĂRII ANGAJAȚILOR TEORIA MOTIVĂRII
Petrică Andreea-Ionica2
Coordonator: conf. dr. George Cristian Schin
În contextul managementului resurselor umane, motivarea joacă un rol fundamental
fiind un proces intern, individual, introspectiv, care energizează, direcţionează şi
susţine un anume comportament. Succesul companiilor se bazează într-o mare
masură pe strategiile interne de motivare a resurselor umane. Însă acest proces de
motivare a angajaților a devenit din ce în ce mai complex în ultimul timp și este
influentat de mai mulți factori precum stilul de viață al angajaților, nevoile și traseul
lor vocațional. Analizând două dintre cele mai importante și prețioase teorii ale
motivării, respectiv Maslow și Herzberg, putem deduce faptul că factorii de igienă,
extrinseci muncii, reflectând contextul muncii, sunt aproximativ echivalenţi nevoilor
de rang inferior din ierarhia Maslow. Acţiunea acestor factori previne insatisfacţia,
dar nu conduce la satisfacţie, rezultând de aici ca un individ este motivat cu adevărat
de un conţinut interesant, incitant, al muncii postului său.
Cuvinte-cheie: motivare, profit, stakeholder, obiectiv, ierarhie
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REPREZENTAREA FEMEILOR ÎN STRUCTURILE DE
CONDUCERE ALE PARTIDELOR POLITICE
Șevciuc Doru1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea

Femeile intră în politică într-un număr tot mai mare în intreaga lume. Cu
toate acestea, atingerea parității în reprezentarea femeilor este cu precădere
un proces în continuă desfășurare. În secolul douăzeci și unu, reprezentarea
femeilor în poziții de top în partidele politice și legislaturile din multe țări
rămâne a fi dezamăgitoare. În prezent, puține partide politice sunt conduse
de către femei și doar câteva parlamente sunt prezidate sau co-prezidate de
către un președinte sau vicepreședinte de gen feminin. Acest articol
analizează modul în care partidele politice susțin și promovează implcarea
politică a femeilor. Concluzia studiului este că acolo unde partidele introduc
măsuri pentru a încuraja mai multe femei să devină active politic, și
instituționalizează corectitudinea, transparența și echitatea drept principii
care să guverneze modul de funcționare și cultură partidelor, acestea joacă
un rol-cheie în consolidarea participării femeilor. Prin contrast, în cazul în
care regulile, procedurile și practicile partidelor politice nu sunt
transparente, sau în cazul în care acestea discriminează în mod direct sau
indirect femeile, marginalizarea femeilor ar putea continua.
Cuvinte-cheie: femei, partide politice, partid, viața politică, public,
marginalizarea femeilor

1

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație Publică, anul II,

GALAŢI 7 mai 2020

CONCUBINAJUL
Russu Olesea1
Coordonator: prof. dr. Nadia Aniței
Concubinajul reprezintă, actualmente, un fenomen social în
creștere, o formă de convețuire preferată față de forma clasică a căsătoriei,
ca urmare a factorilor de ordin economic, social, cultural. Observăm o
mutație a sistemului de valori, unde valoarea de bază a familiei tinde să
devină cooperarea între parteneri. Chiar dacă uniunea consensuală nu este
reglementată legal, legea însă nu interzice concubinajul, iar persoanele care
aleg aceasta formă de convențuire nu sunt sancționate. Concubinajul poate
produce efecte juridice: cuplul poate da naștere copiilor, pot contracta
datorii, pot dobândi bunuri impreună. Lucrarea de față își propune să
analizeze factorii de influență, regimul juridic al concubinajului, efectele
patrimoniale și nepatrimoniale rezultate din aceasta forma de convețuire,
precum și analiza comparată a reglementării legale a concubinajului în
Franța.
Cuvinte-cheie: realitate socială, reglementare legală, efecte juridice
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OAMENI ȘI URȘI O RADIOGRAFIE A (IN)DIFERENȚELOR
Russu Olesea,1 Șevciuc Doru2
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea

Mediul reprezintă un element esențial al existenței umane, de aceea impune
o atenție deosebită din partea instituțiilor abilitate. În scopul protecției
mediului sunt constituite o serie de autorități cu atribuții clar prevăzute,
iar asigurarea unei calităţi corespunzătoare, protejarea lui- reprezintă o
problemă de actualitate. Lucrarea de față își propune să analizeze relația
dintre mediu-autorități publice, rolul autorităților publice în domeniul
protecției animalelor, gradul de implicare și profesionalismul acestora în
soluționarea unor situații de urgență. Acest studiu prezintă concluzia că
intervenția defectuoasă, neprofesionalismul și neglijența din partea
autorităților administrației publice poate duce la consecințe grave și anume
degradarea mediului.
Cuvinte cheie: mediu, protecție, atribuții, profesionalism, neglijență

INSTRUMENTE DEMOCRATICE: REFERENDUMUL
Piciu Luminița-Violeta3
Coordonator: Lector dr. Valentina Cornea
Studiul încearca să aducă informații noi cu privire la instrumentul democratic numit:
referendum. Inițial am analizat terminologia acestui cuvânt, dar și semnificația lui
raportat la Dicționarul explicativ al limbii române, iar mai apoi au fost ilustrate
câteva caracteristici ale unui Referendum. Pornind de la faptul că democrația
reprezintă formă de guvernămînt organizată pe temeiul principiului potrivit căruia
puterea aparţine poporului, am încercat să subliniez faptul că referendumul
constituie forma cea mai expresivă de asociere a poporului la procesul legislativ.
Articoul propune o discuție privind importanța oricărui referendum, acesta fiind un
apel către electorat.
Cuvinte cheie: referendum, democrație, popor, alegere
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LIMBAJUL TOTALITAR ÎN URBANISM:
IMPLICAȚIILE PSIHOSOCIALE ALE CONSTRUIRII CASEI
POPORULUI
Tiron Oana Violeta1
Coordonator: prof. univ. Pușcașu Violeta
Anul acesta, în data de 25 iunie 2020, se vor împlini treizeci și șase de ani
de la momentul în care Nicolae Ceaușescu punea, în mod simbolic, prima
mână de ciment la temelia edificiului ce avea să modifice, ireversibil,
înfățișarea Bucureștiului și, deopotrivă, destinul a mii de persoane -Casa
Republicii, denumită ulterior, distopic, “a Poporului”, cunoscută ca actuala
impozantă clădire de uz administrativ, Palatul Parlamentului. Undeva,
îngropat la baza clădirii, se află un cilindru metalic ce găzduiește, în
interiorul său, un pergament cu inscripția mesajului ctitorilor Nicolae și
Elena Ceaușescu - cuplul dictatorial- adresat viitorimii. Vom vedea că acest
document nu a prefigurat și efectele adiacente pe care grandioasa
construcție le va genera, ci a cuprins doar testimoniul unei megalomanii
care, treptat, va inunda rațiunea decidentului totalitar, eradicând esența
științei, respectiv a deprinderii moștenite la naștere, și anume aceea care
guvernează viața în ansamblul ei- știința de a trăi. Se poate spune că, în
definitiv, palatul îmbracă forma unei pietre funerare, sigiliu care atestă
existența unei foste așezări umane.
Cuvinte-cheie: Nicolae Ceaușescu, Palatul Parlamentului, urbanism,
locuire, edificiu.
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FEMEILE ÎN PARTIDE ȘI ALEGERI
Zamfir Nicoleta1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Articolul pune în evidență perspectivele care iau în cosiderare abordările
privind reprezentarea politică a femeilor. La examinarea cadrului legal din
unele state s-a constatat faptul că, deși există un temei juridic general pentru
egalitatea dintre femei și bărbați, în viața politică realitatea este oarecum
diferită. În statele incluse în studiu, pentru femei este mai puțin probabil
decât pentru bărbați să candideze la o funcție politică și să fie alese atât la
nivel legislativ (național), cât și la nivel administrativ (local).
Acest articol își propune să identifice și să discute importantă
implicării femeilor în procesele de reformare a politicilor, pentru a asigura
faptul că opiniile şi punctele de vedere ale femeilor sunt luate în considerare
şi că dispoziţiile şi practicile acestor politici, care discriminează femeile,
sunt identificate şi eliminate. Este examinat rolul partidelor politice în
susținerea reprezentării politice a femeilor și, cu puține excepții, se constată
faptul că femeile nu joacă un rol important în organele de elaborare a
politicilor din cadrul partidelor, iar problemele și preocupările acestora nu
sunt vizibile în politicile și în programele prezentate alegătorilor.
Cuvinte-cheie: egalitate, viața politică, funcție politică, discriminare, partid
politic
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CALITATEA MANAGENTULUI ÎN SISTEMUL SANITAR
ROMÂNESC
Tudor-Ionut Burlibasa1
III
Coordonator: conf.dr. George Cristian Schin
În abordarea acestei lucrări am pornit de la necesitatea: definirii,cunoasterii
și aprofundării termenilor management,calitate și resurse umane din
sistemul de sanatate. Managementul calitatii joaca un rol esențial in
dezvoltarea instituțiilor de sănătate, acest tip de management reprezintă un
ansamblu de activităti ce vizeaza:planificarea,coordonarea,organizarea
controlul si asigurarea calitatii in activitatea desfasurată. Managementul
resurselor umane se referă la conducerea şi administrarea personalului
ducând la creşterea performanţei organizaţionale prin îmbunătăţirea
performanţelor individuale ale membrilor organizaţiei. Îmbunătățirea
managementului resurselor umane la nivelul unei unități medicale impune
dezvoltarea unor strategii eficiente, de la alegerea metodelor de recrutare și
selecție a personalului de pe piaţa externă, până la menținerea personalului
existent și perfecționarea continuă a acestuia. În concluzie îmbunătăţirea
managementului resurselor umane are ca rezultat final creşterea calităţii
serviciilor medicale către beneficiari.
Cuvinte-cheie: resurse umane, management, spital, servicii medicale de
calitate, sanătatea populației
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CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND REGIONAREA POLITICOADMINISTRATIVĂ
Acciu Tatiana1
Coordonator: lector dr. Valentina Cornea
Termenul regionare este, în general, înţeles drept crearea unui nivel nou în
organizarea teritorială a unui stat. Acest subiect este cu atât mai interesant
cu cât regionarea coexistă cu globalizarea. Nu pot să mă opresc asupra
regionării fără a aduce în discuţie concepte precum regionalism, regiune,
regiuni de dezvoltare, euroregiuni, etc., conturându-se, astfel, un cadru
teoretic vast. Pentru a demonstra ideea de bază, voi analiza vastul cadru
teoretic în care este cuprinsă tema de faţă, oprindu-mă asupra definiţiilor
numeroase ale conceptelor enumerate mai sus, precum şi asupra relaţiilor
dintre ele.
Cuvinte-cheie : regionare, organizare teritorială, regiune, stat

CODUL DE ETICĂ
Atanasiu Silvia - Elena2
Coordonator: Conf.dr. Andreea Matic
Procesul de aculturație prin care trece societatea, presupune sporirea
capacității de a opera cu norme și concepte morale. Recursul la acestea este
inevitabil atâta vreme cât interacțiunile cu alți oameni sunt inevitabile.
Lucrarea evidențiază probelama delicată a codurilor etice și anume
implementarea lor în cadrul organizaţiilor şi urmărirea încălcării principiilor
expuse prin practicarea meseriei ce trebuie să se desfăsoare în jurul valorilor
profesionale precum dreptatea, sănătatea, dezvoltarea personală, autonomia,
bunăstarea și corectitudinea. Finalităţile deontologice constituie un ghid de
cunoaştere, o încercare de a deosebi valorile de non valori, binele de rău în
interacţiunea profesională și viața socială.
Cuvinte-cheie: etică, moral, principii, profesionalism și inginerie
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DIMENSIUNEA GEOMETRICĂ A ACONSTRUCȚIEI EUROPENE
Atanasiu Silvia Elena1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
În mod obișnuit, a învăța matematica înseamnă a învăța să rezolvi ecuații și
să calculezi arii și volume. Lucrarea prezintă o altă dimensiune a
matematicii – cea de a citi realul într-un mod rațional, dezvoltând
capacitatea de analiză, sinteză și critică constructivă. Conceptele
matematice pot fi utilizate pentru a explica numeroase fenomene socialpolitice. Construcția Uniuneii Europene este un exemplu în acest sens.
Istoria și contribuția geometriei la formarea și dezvoltarea spiritului
european este încă nescrisă, dar structurarea noii Europe stă și ea sub
semnul geometriei. Uniunea Europeană aflată într-un proces de expansiune,
este în căutarea formei geometrice pe care să își așeze greutatea politică,
deopotrivă cu diversitatea condițiilor sociale și a intereselor naționale.
Dominanța geometrică a construcției europene a fost la început linia, însă
pentru Noua Europă s-a ajuns la necesitatea unei noi forme geometrice și
anume cercul cu centru ocupat de Zona Euro.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, geometrie, politică, dezvoltare
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Guvernanță și Cooperare Transfrontalieră în Administrația Publică, masterat, anul I,
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SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN, DECI AM DREPTURI!
Atanasiu Silvia- Elena 1
Coordonator: conf. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
În procesul de formare a identității europene sunt considerati factori
esențiali drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană. In
lucrarea de față dorim să punem în discutie câteva dintre aceste drepturi
care sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 9
din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Uniunea este întemeiată pe
valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și
solidarității, iar aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului
de drept. Fiind conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea
situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și
creând un spațiu de libertate, securitate și justiție. Ea caută astfel să
promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă și sa asigure libera circulație
a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și libertatea de
stabilire. Legislația U.E. creează un număr de drepturi individuale aplicabile
atât la nivel orizontal (între persoane), cât și la nivel vertical (între individ și
stat), obiectivul Uniunii Europene fiind in principal consolidarea
protecției drepturilor și intereselor resortisanților statelor membre prin
instituirea unei cetățenii a Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, drepturi, cetățean, principii, valori
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RURALUL DIN METROPOLĂ: PROVOCĂRILE EXISTENȚEI
ASOCIATIVE
Nicoleta Badiu1
Coordonator: lector dr. Valentina Cornea
Strategia polului de creștere este unul dintre principalele instrumente pe
care UE le folosește în urmărirea idealistă a coeziunii economice și sociale
în întreaga Europă. Obiectivul din spatele acestui concept este reducerea
disparităților economice și sociale regionale prin direcționarea investițiilor
către o locație care prezintă un potențial pol de creștere, care la rândul său
va răspândi dezvoltarea în spațiul economic din jur. Lucrarea analilizează
provocările dezvoltării polilor de creștere prin instituirea zonelor
metropolitane. Luând ca reper zona metropolitană Cluj-Napoca sunt
analizate mecanismele și instrumentele utilizate în funcționarea unei zone
metropolitane. Datele arată că potențialul de dezvoltare răspândit este
refuzat de structura asociativă nerealizabilă și nedemocratică a Zonei
Metropolitane Cluj-Napoca, care nu lasă zonei rurale niciun instrument care
să se protejeze, cu atât mai puțin să-și urmeze interesul.
Cuvinte-cheie: poli de creștere, program operațional regional, disparități
regionale, zona metropolitană Cluj-Napoca, plan integrat de dezvoltare
urbană
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E-ADMINISTRAȚIA DIN ROMÂNIA, ÎNTRE
EUROPENIZARE ȘI REZISTENȚĂ LA SCHIMBARE
Banciog Petrică1
Coordonator: Conf. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
După cel de-al doilea război mondial, administrația publică românească a
cunoscut o puternică centralizare, în total acord cu una din caracteristicile
de bază ale statului totalitar. Revoluția din Decembrie 1989 și schimbarea
sistemului politic totalitar cu unul democratic, a permis administrației
publice să cunoască beneficiile descentralizării, proces aflat în plină
evoluție și în prezent. Edictarea unei noi Constituții în anul 1991 a obligat la
inițierea reformelor din administrație, reforme ce au la bază prevederile
textului constituțional în care regăsim principiile separarii puterilor în stat, a
descentralizării și ale autonomiei locale, mai nou surprinse și dezvoltate și
de Codul administrativ român. Folosind instrumente ale cercetării științifice
din domeniile istoric, sociologic, economic și legislativ îmi propun ca în
această lucrare să scot în evidență cauzele pentru care administrația publică
românească se află în întârziere cu reformele, în special în ceea ce privește
e-administrația și să arăt în ce măsură aceasta din urma este mai mult sau
mai puțin eficientă în România.
Cuvinte-cheie: totalitarism, democrație, descentralizare, e-administrație
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CUM AR TREBUI SĂ PROCEDĂM ÎN CONDIȚIILE ACTUALE,
ÎN SPECIAL PENTRU A CONTRIBUI LA CONTURAREA UNUI
MANAGEMENT POST CRIZĂ EFICACE ȘI PERFORMANT ÎN
ROMÂNIA
Banciog Petrică1
Coordonator: Conf. dr. George Cristian Schin
Răspândirea cu rapiditate a virusului SARS CoV2 pandemic a lovit planeta
în întreaga sa ființă. Prima și cea mai afectată componentă din cadrul
sistemului de relații sociale este populația în rândul căreia se vor înregistra
foarte multe victime, iar a doua componentă este economia. Oprirea
producției și a schimburilor comerciale în majoritatea sectoarelor de
activitate vor avea efecte devastatoare la nivel mondial și se preconizează
că vor depăși în intensitate efectele produse de oricare altă criză economicofinanciară pe care lumea modernă a cunoscut-o până în prezent. Utilizând
instrumente și tehnici de cercetare aparținând domeniilor politic, economic,
sociologic și istoric îmi propun să aduc în prim plan soluții de management
pe care le consider a fi implementate cu maximă urgență în sistemul
politico-administrativ
românesc, astfel încât România să revină la
normalitate cât mai repede și să-și poată continua drumul european început
în anul 2007, fără a abdica de la valorile democrației.
Cuvinte-cheie: SARS CoV2, economie, management, sistem politicoadministrativ
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AUTONOMIA LOCALĂ SLĂBEȘTE CÂND GRANIȚA
ADMINISTRATIVĂ ESTE FOLOSITĂ CA ARMĂ POLITICĂ
Banciog Petrică1
Coordonator: lector dr. Valentina Cornea
Avantajele autonomiei locale ce reies din principiul descentralizării ar
trebui să fie principalele pârghii pe care guvernările locale trebuie să le
folosească pentru a asigura dezvoltarea durabilă a comunității, prosperitatea
și creșterea calității vieții cetățenilor. Numai că lucrurile nu stau întocmai
cum susține doctrina și întâlnim situații în care autoritățile locale invocă
diverse motive pentru a întârzia demararea unor proiecte, folosind în acest
demers granița administrativă ca armă politică. În această lucrare, folosind
instrumente de cercetare aparținând istoriei, economiei, politicii și a
sociologiei îmi propun să fac o analiză a cauzelor care întârzie demararea
proiectului zonei metropolitane Galați-Brăila.
Cuvinte-cheie: autonomie, guvernare locală, granița administrativă, zonă
metropolitană
ETICA ȘI MANIPULAREA ÎN COMUNICARE
Banciog Petrică2
Coordonator: Conf. dr. Andreea Matic
Comunicarea între îndivizii afiliați unui grup nu are doar rolul asigurării
pârghiilor pentru o bună relație socială, ci și acela de a convinge pe alții să
participe la transformarea unor idei în fapte. În această situație ne
confruntăm cu o altă componentă a comunicării, anume, manipularea. În
această lucrare îmi propun să scot în evidență faptul că agenții manipulatori,
în demersul lor de a convinge, deseori încalcă normele de etică. Pentru a
demonstra acest lucru, voi folosi pe parcursul lucrării instrumente ale
metodelor de cercetare ce constau în comparație, analiză și studiul de caz.
Cuvinte-cheie: comunicare, etică, manipulare, studiu de caz
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice,
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Sociale şi Politice,
masterat, anul I,
Sociale şi Politice,
masterat, anul I,

MODELE DE REGIONARE POLITICO-ADMINISTRATIVĂ ÎN
SPATIUL CENTRAL ȘI EST EUROPEAN
Borș Oana-Andreea1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Modelele de regionare politico-administrativă din spațiul central și est
european se referă la o organizare corectă a acestui spațiu. Lucrarea
analizează modul în care statele din spațiul central și est european își
construiesc
structurile
politico-administrative.
Sunt
evidențiate
caracteristicile esnțiale ale structurilor politico-administrative ce conduc la o
dezvoltare regională eficace. Se constată că tranformarea problemelor în
oportunități are la bază elementul cooperării între autorități, principiile
bunei administrări, sisteme politico-administrative gândite ca parte
integrantă a statului, realizând astfel o conexiune între toate componentele
statului.
Cuvinte-cheie: Europa Centrală, Europa de Est, regionare, sistem politicoadministrativ, dezvoltare
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ELOGIUL SINGURĂTĂȚII
Buboiu Anda-Elena1,
Coordonator: conf. dr. Andreea Elena Matic
Lucrarea de față este consacrată unei teme de reflexie care preocupă gândirea modernă
și anume, conceptul de singurătate din perspectiva „omului de astăzi”. Existențialismul a
consacrat singurătatea ca stare definitorie a ființei umane: suntem singuri, într-un
univers care n-are sens, nu știm de unde venim și nici încotro mergem. Pentru cine vrea
să vadă acest fenomen în sine, lucrurile sunt destul de evidente. Ne izolăm prin
activităţile noastre zilnice, prin atitudinea şi modul nostru de gândire; în ciuda
legăturilor foarte strânse pe care le putem avea cu cineva, ne gândim, de fapt, mereu
numai la noi înşine. De aici, o izolare şi o singurătate sporite, o dependenţă totală faţă de
obiectele din jur şi o mulţime de necazuri şi suferinţe, dând contur unui individualism
modern ca ideologie justificativă. Dat fiind că „singurătatea” este o constantă a vieții
contemporane, până într-acolo încât revenirea la ea seamănă cu un fel de periodică
„întoarcerea acasă”, n-ar fi oare cazul să nu mai amânăm întrebarea „Oare ce se
întâmplă cu singurătatea noastră”? Din acest motiv, încerc aici un răspuns în doi timpiunul științific, altul personal, reflexiv, care să acopere diverse zone ale cunoașterii,
pornind de la experiența imediată a studenților ca pretext de filosofare, și accezând spre
profunzimea unor gândiri filosofice, și nu numai. Concluziile evidențiază importanța
poziționării noastre în diferitele unghiuri în vederea unor atitudini posibile.
Cuvinte-cheie: singurătate, izolare, individualism, existențialism, „omul de astăzi”
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AUTONOMIA NON TERITORIALA
Cîrcotă Cristian1

Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Autonomia
nonteritorială reprezintă o modalitate de gestionare a
diversității etnice și religioase și fost gândită pentru a face concesii
minorităților fără a amenința integritatea statului. Deși de mult timp statele
democratice promovează egalitatea și drepturile omului individuale, încă se
întâmpina mari dificultăți în rezolvarea problemelor comunităților
minoritare, deoarece în cele mai multe cazuri aceste minorități nu se afla
într-un spațiu definit ceia ce face dificilă reprezentarea lor teritorială.
Lucrarea analizează autonomia non teritorială ca soluție alternativă pentru
gestionarea diversității etnice. Se constată că autonomia teritorială și
autonomia non teritorială nu sunt se exclud reciproc; ele pot fi aplicate în
paralel în aceeași regiune sau țară. Autonomia teritoriala este de preferat
acolo unde există grupuri etnice sau lingvistice care au o rezidență
compactă. În cazul minorităților care trăiesc dispersat, autonomia personală
sau corporativă devine adecvată.
Cuvinte-cheie : autonomie, diversități etnice, independentă
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ZONELE METROPOLITANE – O SOLUȚIE PENTRU
DEZVOLTAREA ROMÂNIEI?
Condurache Andreea-Anișoara1

Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Metropolele sunt teritorii organizate funcţional, spaţial şi instituţional, cu
impact social, economic şi ecologic semnificativ la diferite scări spaţiale.
Scopul acestei lucrări este de a prezinta dezvoltarea zonelor metropolitane
din România. Principalele idei dezvoltate în lucrare se referă la analiza
comparativă între zonele metropolitane din România, motivele pentru care
au fost constituite, componența lor, atât din perspectiva organizatorică, cât
și politică, precum și rolul lor în dezvoltarea economică locală și regională.
Cuvinte-cheie: metropolă, regiuni, poli de creștere, dezvoltare
ZONELE METROPOLITANE CA DECIZIE POLITICĂ
Donosă Ioana-Marina2, Gheorghiță Gabriela3
În încercare de a moderniza sistemul administrativ românesc liderii politici locali au
decis dezvoltarea unui nou tip de structură, zona metropolitană. Acestea sunt
constituite ca organizații asociative, compuse din mai multe unități administrativteritoriale. Lucrarea prezintă dezvoltarea zonelor metropolitane din România ca o
decizie politică pentru a asocia orașe și comune, cu scopul de a obține acces la
instrumente mai performante pentru dezvoltarea economică locală. Apariția zonelor
metropolitane este strâns legată de elitele politice locale, actorii politici locali
reprezentând, de fapt, motorul dezvoltării regionale. Zonele metropolitane vor fi
inteligente dacă vor folosi cunoaşterea şi capacitatea de inovare într-un mod
adaptabil şi dinamic schimbărilor globale, concomitent interconectate, prin
infrastructură reală şi virtuală, cu alte zone metropolitane pentru a realiza schimb de
cunoaştere, inovaţii şi resurse naturale.
Cuvinte-cheie: zonă metropolitană, dezvoltare regională, sistem administrativ
românesc, infrastructură
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CYBERBULLYING-UL ȘI DREPTUL FUNDAMENTAL AL
OMULUI LA VIAȚĂ PRIVATĂ
Fătu Cristina Valentina1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
Evoluția tehnologiei a însemnat și evoluția mijloacelor de comunicare,
astfel încât mediul online a devenit o oportunitate pentru a se dezvolta
interacțiunea dintre persoane și dezvoltarea unor relații mai strânse între
acestea, însă, această facilitare a comunicării a devenit și un mijloc de
încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Astfel,
dreptul la viață privată este frecvent încălcat prin intermediul rețelelor de
socializare și a altor aplicații care permit comunicarea cu ajutorul
internetului. Încălcarea dreptului la viață privată și de familie poate avea
consecințe deosebit de grave asupra persoanei, asupra integrității sale
psihice, iar infracțiunilor precum hărțuirea săvârșită prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanță sau cyberbullyingul trebuie să li se
acorde un interes sporit. Mijloacele prin care se pot comite acestea sunt
foarte variate, iar infractorii se pot folosi de aceste mijloace pentru a-și
ascunde identitatea, ceea ce determină o dificultate sporită în investigarea
acestor infracțiuni. Pe de altă parte, victima poate suferi prejudicii multiple,
încălcarea dreptului la viață privată putând avea efecte înlănțuite, astfel că și
dreptul la propria imagine și demnitate pot fi încălcate, însă nici prejudiciile
pecuniare nu pot fi neglijate.
Cuvinte-cheie: Dreptul la viață privată; dreptul la integritate psihică;
hărțuire; hărțuire electronică; cyberbullying
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ROLUL INTERNETULUI ȘI AL EDUCAȚIEI ÎN FORMAREA UNEI
SOCIETĂȚI A CUNOAȘTERII
Fătu Cristina Valentina1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
Societatea informațională și Societatea cunoașterii sunt termeni des folosiți
în zilele noastre, însă care este raportul dintre cele două noțiuni, sunt acestea
similare, sau se deosebește o altă legătură între acestea. Lămurind aceste
aspecte se întrevede perspectiva unei societăți a cunoașterii inclusivă, atât
din punctul de vedere al definirii acestei noțiuni, cât și din perspectiva celor
care sunt membri ai acestei societăți. Pentru a putea atinge idealul în ceea ce
privește societatea cunoașterii, trebuie făcute investiții pentru a se răspândi
accesul la Internet, astfel încât să fie combătute orice discriminări și bariere
existente în calea accesului la informație și cunoaștere. Pe de altă parte,
aceleași impedimente se regăsesc și în sistemul educațional, fie că este
vorba despre cel primar, fie despre cel superior. Astfel, este nevoie de
eforturi concertatela nivel global pentru a asigura dreptul la educație de
calitate tuturor.
Cuvinte-cheie: Societatea informațională, societatea cunoașterii, acces la
internet, dreptul la educație de calitate
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REFORME TERITORIALE IN ROMANIA
Adrian Ispas1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Prezenta lucrare examinează organizarea administrativă teritorială a
României in perioada cuprinsa intre 1918 până în prezent. Organizarea
administrativă teritorială a României în ultimii 100 de ani a suferit
numeroase schimbări, în funcție de regimurile de putere și de interesele
social politice de la un moment sau altul. Astfel, in perioada interbelica au
existat 3 organizari administrativ teritoriale si a cuprins urmatoarele faze:
1918 – 1925, 1925 – 1938, si 1938 – 1940. In perioada comunistă au existat
mai multe proiecte de organizare administrativă teritorială a României,
respectiv: Legea 5/1950, Decretul 331/1952, Legea nr. 2/1968. În perioada
care a urmat schimbării regimului în 1989, Constituția din 1991 și Legea
administrației publice locale nr. 69/1991 a stabilit ca județe unități
administrative județele, municipalitățile, orașele și comunele.
Cuvinte-cheie: organizare administrativ teritorială, comunism, perioada
interbelică
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CONFLICTUL DE INTERESE
Lificiu (Mocanu) Viorica-Violeta1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
In lucrarea de fata ne propunem sa analizam conflictul de interese, prin
conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o
demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură
patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Conflictele de interese atât din sectorul public cât şi din cel privat au
devenit un motiv major de preocupare în întreaga lume. În sectorul
guvernamental şi în cel public, conflictele de interese sunt de multă vreme
obiectul unei politici specifice; abordările legislative şi administrative au
avut scopul de a susţine integritatea şi luarea deciziilor în mod dezinteresat
în instituţiile guvernamentale şi publice. Prin incriminarea conflictului de
interese legiuitorul penal român a înţeles să lărgească sfera infracţiunilor de
serviciu. Această amplificare se justifică prin faptul că, în practică, au
apărut numeroase cazuri de funcţionari publici care, având un interes în
cauză, au participat în procesul decizional, prin care au avantajat şi au
facilitat activitatea unor persoane juridice aparţinând familiei ori unor
apropiaţi, în perioada în care ocupau funcţii de decizie şi în exercitarea
atribuţiilor de serviciu
Cuvinte-cheie: conflict de interese, interes personal, obiectivitate, etică
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MANIPULAREA
Mocanu Elena Mihaela1
Coordonator: conf. dr. Andreea Matic
Astăzi, mai mult ca oricând, ne aflăm în situația de a învăța să recepționăm
critic mesajele care ajung la noi și care încearcă să ne convingă și să ne
transforme în susținători ai unui punct de vedere sau ai unui oportunist
interesat de obținerea capitalului politic, religios sau de altă natură.
Manipularea este una dintre principalele forme de abatere de la informarea
obiectivă, prin care se urmărește determinarea unui actor social să
gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului.
În scopul devierii comportamentelor și dominării gândirii opiniei publice,
manipularea uzează de mijloace precum persuasiunea și dezinformarea.
Persuasiunea se definește ca acțiunea prin care autorul unui mesaj susține o
idee, încercând să convingă auditoriul. Persuasiunea nu conține
intenționalitate negativă, în sensul că nu ascunde fapte, ci le evidențiază
doar pe cele favorabile. Ea ține de forța argumentării, de puterea de
convingere a vorbitorului, de modul în care acesta este capabil să-și pună
într-o lumină cât mai bună ideea susținută. Cu alte cuvinte, actul persuasiv
nu presupune obligativitatea de a acționa într-un anume fel, ci oferă
argumente logice, emoționale și culturale în sprijinul eventualei asumări a
acțiunii respective. Dezinformarea reprezintă orice intervenție asupra
elementelor de bază ale unui proces de comunicare, intervenție ce modifică
deliberat mesajele vehiculate cu scopul de a determina în receptori anumite
atitudini, reacții, acțiuni dorite de un anumit agent social.
Cuvinte-cheie: etică, propagandă, dezinformare
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NOI REALITĂȚI SOCIOECONOMICE: ZONELE
METROPOLITANE
Mocanu Elena Mihaela1
Purcăreață Alex2
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Dezvoltarea metropolitană succede cronologic precum și structural
dezvoltării urbane, aceasta presupunând o nouă etapă a dezvoltării
sistemului urban prin extinderea acestuia în afara granițelor inițiale. Odată
cu creșterea populației din zonele înconjurătoare ale orașelor, în special
prin emigrarea din orașe, dar și prin atragerea populației din alte localități,
granițele geografice și administrative ale orașelor devin inadecvate pentru
a defini aglomerările urbane rezultate astfel. Această extindere este
generată în egală măsură de un amplu proces endogen de dezvoltare
economică locală care forțează, în vederea dezvoltării nivelului de
competitivitate, asocierea mai multor comunități locale în jurul unui centru
urban care își exercită astfel calitatea de pol de creștere. Dezvoltarea
metropolitană reprezintă, prin urmare, o provocare administrativă și
economică în ceea ce privește gestionarea și coordonarea unei palete
sporite de resurse. Această formă a extinderii orașului în spațiul
înconjurător și al evoluției sale integrate cu așezările din aria sa periurbană
este cunoscută în special în țările dezvoltate, fiind caracteristică unei noi
faze a dezvoltării urbane, care este ulterioară etapelor de concentrare a
populației în orașul actual și de formare a suburbiilor. Specialiștii au
denumit aceste noi realități socioeconomice drept zone metropolitane.
Cuvinte-cheie: zone metropolitane, dezvoltare regională, autorități locale
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AMALGAMAREA: O IDEE BUNĂ SAU REA?
Munteanu Ioana Maria1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Istoria este cel mai bun profesor pentru cine dorește să învețe din greșeli, iar timpul
cea mai convingătoare realitate pentru celelalte existențe care au reușit sau nu să se
impună lui. Tot ceea ce putem face ca să rămânem în joc este să ne adaptăm.
Conceptul temei deși își are rădăcini destul de vechi, a început să fie de actualitate.
O moștenire care ne aparține este fragmentarea teritorială , vazută ca fiind o
problemă pentru societățile prezentului. O posibilă soluție ar fi amalgarea
structurilor administrative. Schimbarea a inceput să reprezinte o necesitate, așa că
mi-am propus să adun atât elemente pro cât și contra, să compar diferite structuri
care au aderat la acest proces,dar și cui i se potrivește, pentru că vom putea avea
surpriza de a constata că nu toate structurile teritoriale se pot plia în totalitate acestei
idei. Într-un final să o acceptăm ca fiind necesară. O idee bună sau rea? Vom vedea
acest lucru pe parcursul întregii lucrări.
Cuvinte cheie: fragmentare teritorială, structuri teritoriale

ORGANIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERITORIULUI:
CAZUL METROPLOLELOR
Nastase Alexandru Tudor2
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Evoluţiile demografice şi mai ales cele economice, coroborate cu actualele
coordonate geostrategice determină necesitatea unei organizări mai eficiente a
teritoriului. Lucrarea analizează modalități de organizare funcțională eficientă a
teritoriului, referindu-se la cazul metropolelor. Sisteme teritoriale mai largi, cum
sunt metropolele, iau în consideraţie şansele mici de evoluţie a unor aglomeraţii
urbane în arii metropolitane cu relevanţă importantă asupra dezvoltării.
Cuvinte-cheie: metropolă, pol de creştere, accesibilitate, configurație geopolitică,
dezvoltare economică
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MODELUL DE AUTONOMIE A TIROLULUI DE SUD
Mihaela Neagu1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Scopul acestei lucrări este de a analiza modelul de autonomie a Tirolului de
Sud, fiind considerat un succes în vederea menținerii integrității și
suveranității teritoriale a țării. Principalele idei dezvoltate în lucrare se
referă la modul de performare a sistemului prin intermediul mecanismului
„cotelor lingvistice”prin care se realizează împărțirea proporțională între
sudtirolezi, italieni și ladini, a posturilor publice și a resurselor financiare,
organizarea învățământului în Tirolul de Sud, drepturile lingvistice ale
populației în raport cu autoritățile administrative. Titolul de Sud a devenit o
regiune cu un remarcabil potențial economic iar potențialul conflictului
reprezentat de prezența a diferite limbi și culturi au fost transformate într-o
valoare culturală adăugată, a fost asigurată pacea socială în Italia, a rezolvat,
pe moment, o problemă care ar fi putut să se agraveze.
Cuvinte-cheie: autonomie, transparență, stabilitate, proporționalitate
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DIMENSIUNEA ADMINISTRTAIVĂ A ZONELOR
METROPOLITANE
Oprea Oana1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Zonele metropolitane sunt structuri spațiale la nivel global, cu o dinamică
de dezvoltare ridicată, fiind considerate motoarele dezvoltării socioeconomice. Întrebarea de fond a acestui studiu vizează zona metropolitană,
care, ca și structură de cooperare intercomunală rezultă din
complementaritatea potențialului celor două tipuri de structuri
administrative de nivel local: cele cu grad avansat de urbanizare,
reprezentate de nucleele de convergență regională și departamentală și
comunele incluse în zona preurbană a acestora. Principalele idei dezvoltate
în lucrare se referă la modul în care o astfel de zonă ajută la dezvotarea
rapidă și de succes a unui stat. Politicile economice, culturale, sociale,
ecologice sunt armonizate în mod fericit datorită beneficiilor pe care o zonă
metropolitană le aduce.
Cuvinte-cheie: zone metropolitane, dezvoltare, beneficii, dezvoltare
regională

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,
Guvernanță și Cooperare Transfrontalieră în Administrația Publică, masterat, anul I,
oana.oana80@yahoo.com
1

GALAŢI 7 mai 2020

ZONELE METROPOLITANE DIN ROMÂNIA: UN TEST AL
REZISTENȚEI LA SCHIMBARE
Paraschiv Nicoleta1
Ștefănescu Daniela Lăcramioara2
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Zonele metropolitane reprezintă motoarele economice ale unei ţări, iar dacă
aceste motoare nu funcţionează bine, atunci nu funcţionează nici economia
în integralitatea sa. Scopul zonelor metropolitane este de a obține acces la
instrumente mai performante pentru dezvoltarea economică locală.
Obiectivul central se referă la analiza modului în care zonele metropolitane
pot fi utilizate ca o alternativă pentru dezvoltarea României, mai exact cum
pot fi folosite aceste entități ca și poli de dezvoltare economică și care vor fi
efectele pe care le vor genera. Experienţa statelor Uniunii Europene
demonstrează că zonele metropolitane bine conduse ajung într-un termen
foarte scurt la un nivel ridicat de competitivitate economică, având astfel
capacitatea de a atrage într-un mod eficient fonduri şi investitori, care vor
dinamiza sectoarele construcţiilor, serviciilor şi turismului. Înfiinţarea
zonelor metropolitane în România se dovedeşte a fi un proces anevoios,
care trebuie să facă faţă rezistenţei la schimbare, generată de sistemul
administrativ.
Cuvinte-cheie: zone metropolitane, economie, dezvoltare economică,
sistem administrativ
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FRONTIERELE: RESURSĂ VS BARIERĂ ÎN PROCESUL DE
INTEGRARE
Petrea Daniela1
Coordonator: lect univ. Cornea Valentina
Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost lansată în 2004 pentru a
permite UE să sprijine și să promoveze stabilitatea, securitatea și
prosperitatea în țările din imediata proximitate a frontierelor sale. În ultimii
12 ani au intervenit schimbări radicale în numeroase țări din vecinătatea
UE. Au existat unele evoluții pozitive: actorii locali au luat măsuri de
reformă menite să consolideze statul de drept, justiția socială și să asigure o
responsabilizare sporită a actorilor implicați. Însă, în același timp,
conflictele, escaladarea extremismului și a terorismului, încălcările
drepturilor omului și alte abateri de la dreptul internațional, precum și
climatul de instabilitate economică au generat fluxuri masive de refugiați. În
acest studiu sunt analizate riscurile de securitate pentru frontiera externă de
est a Uniunii Europene, în contextul Politicii Europene de Vecinătate.
Obiectivele integrării, pe de o parte, riscurile la frontiere pe de altă parte le
conferă acestora un dublu statut: și resursă și barieră.
Cuvinte-cheie: Uniunea europeana, NATO, securitate, Comisia Europeana,
vecinatate
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MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE ÎN
PERIOADA COVID-19
Cristina-Veronica Secăreanu1
Coordonator: conf. dr. George Cristian Schin
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze schimbările intervenite în cadrul
organizaţiilor în perioada pandemiei.Importanţa temei abordate este dată de
faptul că majoritatea organizațiilor se confruntă cu o experiență dificilă din
cauza epidemiei cu virusul COVID-19, situație care forțează organizațiile
din România să ia măsuri pentru extinderea practicii lucrului la distanță în
rândul angajaților pentru a diminua riscul de contaminare.Dar,există mai
multe industrii în care angajaţii nu îşi pot desfăşura activitatea la distanţa,
bineînţeles ne referim la personalul din sistemul medical,al afacerilor
interne, al apărării naţionale, inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă,
precum şi angajaţii din farmacii,supermarketuri,din agricultură,etc. Am ales
această temă deoarece ne aflăm într-o perioadă în care toate activităţile sunt
afectate de noul virus, iar prin studiul efectuat doresc să evidenţiez modul în
care managerii încearcă să gestioneze problemele apărute din cauza
epidemiei şi totodată ne punem întrebarea firească dacă instituţiile sunt
pregătite de această schimbare.
Cuvinte-cheie: managemnetul schimbării, pandemie, măsuri, siguranţă,
prevenire, decizii
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TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ,
CONDIŢIE A UNEI BUNE ADMINISTRĂRI
Cristina-Veronica Secăreanu1
Coordonator: conf. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Lucrarea de faţă îşi propune să anlizeze modul în care transparenţa
decizională contribuie la realizarea unei bune guvernări. Importanţa temei
abordate este dată de faptul că transparenţa decizionala este un principiu
esenţial pentru orice societate democratică prin intermediul căruia se
asigură participarea efectivă a cetăţenilor și a organizaţiilor legal constituite
la viaţa publică și se completează procesul formal de alegere sau desemnare
a reprezentanţilor în instituţiile și autorităţile publice. Am ales această temă
deoarece prin studiul efectuat doresc să demonstrez în ce mod şi grad,în
societatea contemporană transparenţa decizională urmăreşte asigurarea unui
acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile şi documentele aflate în posesia
instituţiilor statului, participarea cetăţenilor la procesul decizional, respectiv
asigurarea legitimitătii, eficacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de
cetăţean..
Cuvinte-cheie: decizii, proces decizional, cetăţeni, transparenţă, implicare
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DIVERSITATEA ETNICĂ ÎN ROMÂNIA
Cristina-Veronica Secăreanu1
Coordonator: lect. Cornea Valentina
Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze relaţia complexă dintre naţiunea
română si raporturile sale cu minorităţile naţionale care trăiesc şi
convieţuiesc în statul roman contemporan. O Românie modernă şi
democratică ce aspiră la o dezvoltare armonioasă, prosperitate şi
emancipare pentru toţi cetăţenii săi nu poate neglija minorităţile naţionale,
cetăţeni diferiţi prin origine, limbă, istorie şi tradiţii, dar egali în demnitate,
drepturi şi îndatoriri cu cetăţenii români majoritari. Chestiunea minorităților
etnice s-a născut tocmai din dorința Conferinței de Pace din 1919-1920 de la
Paris de a realiza un compromis între o Europă remaniată conform
principiului adeziunii voluntare și existența unor grupuri de populații
diferite de majoritățile naționale. Este evidențiat modul în care statul vine în
sprijinul acestor grupuri şi contribuie prin diversele facilităţi,ajutându-i
astfel să se integreze cât mai uşor. Nu în toate timpurile şi regimurile
politice, relaţiile dintre români şi minoritari au fost guvernate de înţelegere
şi convieţuire paşnică.În timp ce unii au avut o condiţie privilegiată
(maghiarii, saşii şi secuii )alte popoare s-au găsit în situaţia de toleraţi, iar
alţii au avut un statut marginal.
Cuvinte-cheie: egalitate, etnie, conveţuire, drepturi, democraţie

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,
Guvernanță și Cooperare Transfrontalieră în Administrația Publică, masterat, anul I,
secareanu.cristina@yahoo.com
1

GALAŢI 7 mai 2020

DILEMA AUTONOMIILOR: TERITORIALĂ VS NONTERITORIALĂ
Sorin Sîncu1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Prezenta lucrare abordează o paralelă între autonomia teritorială şi cea nonteritorială, în contextul identificării particularităţilor fiecăreia dintre cele
două instituţii, principalul rol fiind reprezentat de identificarea elementelor
specifice ce ar putea constitui un aport sustenabil pentru ceea ce înseamnă
concceptul de autonomie. Astfel, prin intermediul unor surse diferite de
informații, se va contura o imagine cât mai elocventă a comparației dintre
aceste entităţi şi se vor identifica eventualele aspecte negative, ce ar putea
afecta atât bună funcționare a unei societăţi, cât şi integritatea acesteia.
Scopul lucrării este de a elucida condiţiile în care operează cele două
concepte, întrucât acestea reperzintă o condiţie sine qua non, alături de un
dialog şi o serie de compromisuri, ce sunt susceptibile de a fi contestate de
către părţile implicate. Aşadar, rămâne să stabilim dacă autonomia
reprezintă într-adevăr o necesitate, având în vedere şi opiniile diferite cu
privire la legitimitatea acestui demers, atât de controversat, în contextul
actual.
Cuvinte-cheie: autonomie, avantaje, adaptabilitate, evoluție
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PRINCIPII CARE GARANTEAZĂ ASIGURAREA
TRANSPARENȚEI ȘI A RESPONSABILITĂȚII ÎN
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA
Mădălin Iulian Stoica1
Coordonator: conf.dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
În cadrul acestei lucrări sunt abordate aspecte cu privire la principiile
fundamentale ale administrației publice din România, punându-se accent în
special pe prezentarea principiului tranpsrenței în administrația publică.
Astfel sunt prezentate concepte și caracteristici ale administrației publice,
aspecte privitoare la influenţa pe care sistemul politic o exercită asupra
sistemului administrativ și evidențierea normelor legislative din România ce
susțin principiile generale ale administrației publice, cu precădere pe cel al
transparenței. Prin intermediul acestei lucrări se dorește a se afla gradul de
conștientizare al cetățenilor cu privire la drepturile conferite de legea nr.
52/2003 și legea nr. 544/2001, gradul de implicare al cetățenilor în procesul
decizional și de asemenea gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire la
transparența decizională a autorităților. Metoda utilizată în cadrul acestui
studiu este ancheta sociologică, iar instrumentul de culegere a datelor este
chestionarul.
Cuvinte-cheie: transparență, informare, decizie, implicare
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ORAȘUL ETALON, ORAȘE MICI ȘI COMUNE ADIACENTE:
EXPERIENȚA ASOCIERII METROPOLITANE
Giani Țarălungă1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Zonele metropolitane reprezintă o aglomerare urbană și rurală, cu rol
funcțional deosebit în dezvoltarea unei regiuni. În lucrare sunt suuse
dezbaterii aspectele necesității și conceptul de modă în constituirea zonelor
metropolitane. Zonele metropolitane în România au aparut încă din 2004,
prima fiind la Iași. Acestea au început mai apoi să se dezvolte pe întreg
teritoriul țării, conceptele fiind diferite de la zonă la zonă și în funcție de
necesitatea urbană. În dezvoltarea metropolitană se regăsesc colectivități
teritoriale diferite: există orașul etalon, care păstrează denumirea zonei
metropolitane, oraș / alte orașe mai mici împreună cu comunele adiacente.
Experiența asocierii metropolitane oferă suficiente exepme de bună
practică, dar și eșecuri, cum este cazul zonei metropolitane Râmnicu
Vâlcea. Cheia succesului unei zone metroplitane rezidă în cooperare, în
scopul unei dezvoltari armonioase pentru a nu exista discrepanțe între orașul
pilon și orașele sau comunele care au aderat la zona metropolitană.
Cuvinte-cheie: zonă metropolitană, orașe, commune, cooperare, dezvoltare
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PARADOXURILE STRATEGIILOR EUROREGIONALE
Tercu Andreea Beatrice1
Coordinator: lect. dr. Valentina Cornea
Regiunile de frontieră reprezinta structuri importante, pentru care Uniunea
Europeana acordă sprijin substanțial. Lucrarea prezintă cazul a două
regiuni, și anume: regiunea de frontieră Franta-Belgia și regiunea de
frontieră Finlanda-Rusia. Deși interesele comune sunt bine definitive și
foarte evidente, se observă dezechilibre și traiectorii diferite de dezvoltare.
Regiunea de frontieră Franta-Belgia se confrunta cu o implicare mai slaba
din partea U.E. Deși povara legislativă este destul de mare, regiunea Rusia –
Finlanda este intens sustinuta de U.E. prin diferite programe. Se poate
concluziona că UE este mai interesate de regiunile de la frontierele externe,
decât cele de la frontierele interne.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeana, cooperare, Franta, Belgia, Rusia,
Finlanda, factor politic
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STABILIREA GRANIȚELOR ADMINISTRATIVE – ASPECTE
JURIDICE ȘI SOCIALE
Cătălina-Cristina Munteanu1
Alexandra Tofan2
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Lucrarea de față își propune să prezinte modul de stabilire a granițelor
administrative. Granițele administrative reprezintă linii divizibile care
marchează limita de competență a autorităților publice. Stabilirea granițelor
reprezintă o premisă importantă a dezvoltării social-economice a unei
colectivități teritoriale. Obiectivul principal al acestei lucrări este de a
prezenta modul cum se realizează acest decupaj teritorial, acesta fiind
influențat de o serie de factori de natură politică, economică, demografică și
socială. Metoda de cercetare folosită este analiza critică a bibliografiei
selectate. Concluziile rezultate în urma cercetării arată că organizarea
administrativă a teritoriului reprezintă modalitatea de reflectare în teritoriu a
deciziilor politico-administrative, fiind o expresie a politicii promovate la
nivel central.
Cuvinte cheie: graniță, organizare, teritoriu, colectivitate teritorială locală
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ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIILOR
Cacencu (Trifan) Andreea1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Teritorializarea sau transformarea spaţiului geografic în teritoriu, reprezintă
baza oricărei organizări administrativ-teritoriale. Lucrarea sintetizează
aspecte teoretice și legislative privnd organizarea teritorial-administrativă.
Sunt evidențiate principiile, criteriile și comptențele în materie de
oragnizare aadministrtaivă a teritoriului. Modalitățile în care sunt clasificate
la nivel european așezările umane în localități rurale și localități urbane
comportă importante diferențieri. Se poate identifica o tendință clară de
diferențiere între statele din vestul continentului și cele din fostul bloc
socialist. În cele mai multe cazuri, pentru țările din zona occidentală a
continentului criteriul demografic este cel esențial.
Cuvinte-cheie: teritoriu, organizare administrativă, graniță, delimitare
teritorială, teritorializare
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ZONELE METROPOLITANE: AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE
Vlad Iuliana1
Coordonator: lect. dr. Valentina Cornea
Zonele metropolitane sunt structuri spațiale la nivel global, cu o dinamică
de dezvoltare ridicată, fiind considerate motoarele dezvoltării socioeconomice. Zonele metropolitane mari sunt de o importanţă vitală pentru
economia oricărei ţări. Ele reprezintă motoarele economice ale unei ţări, iar
dacă aceste motoare nu funcţionează bine, atunci nu funcţionează nici
economia în integralitatea sa. Constituirea zonelor metropolitane răspunde
unei necesități sau oportunități determinate de evoluția organică a
așezărilor. De-a lungul istoriei, orașele și regiunile urbane europene au fost,
și încă sunt, cele care conduc dezvoltarea, transferul economic și social,
tehnic și cultural. Ele dezvoltă eficacitatea și competitivitatea regiunilor
înconjurătoare. Însă constituirea zonelor metropolitane presupune atât
avantaje cât și dezavantaje. Acest aspect va fi analizat mai pe larg în
lucrarea de față. O astfel de organizare funcțională ajută atât la dezvoltarea
urbană, cât și la cea rurală, și în timp duce chiar la reducerea disparităților
dintre cele două tipuri de așezări.
Cuvinte-cheie: dezvoltare regională, zone metropolitane, necesitate,
avantaje, dezavantaje
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GALATI-BRĂILA-TULCEA – PROVOCĂRILE UNEI ASOCIERI
,,ÎN CONSTRUCȚIE”
Romaniță (Vlad Romaniță) Adriana Maria1
Coordonator: lect. univ dr. Valentina Cornea
Definită ca asociere voluntară între municipiile de rangul 1 sau Capitală și
localitățile urbane sau rurale aflate în imediata apropiere, în raza de circa 30
km, zona metropolitană, în înțelesul românesc al cuvântului, diferă de
originalul inițial american în primul rând în ceea ce privește numărul
populației din areal, dar și a funcționalițății. Acest concept de zonă
metropolitană a fost implementat în anii ’50. Inițial s-au numit „Standard
Metropolitan Statisticals Areas” (SMSA). În anii ’70 cea mai mare zonă
metropolitată avea peste 15 milioane de locuitori, iar cea mai mică 500.000.
Zonele metropolitane sunt o necesiatre, nu un lux sau o modă. În special în
România unde, pe lângă implementarea efectivă a regionalizării,
,,metropolizarea” este o soluție pentru dezvoltarea regională. Zona
metropolitană Galați-Brăila sau mai nou Galați-Brăila-Tulcea, aflată încă ,,
în construcție”, dacă ar funcționa efectiv nu ar avea cum să aducă decât
dezvoltare și creștere economică. Pentru un asemena deziderat ar trebui
sacrificate câteva orgolii locale, inflamate politic și nu existente real între
Galați și Brăila. Prezenta lucrare își propune să aducă argumente având ca
studiu de caz zona Galati-Brăila-Tulcea că o astfel de zonă metropolitană
reprezintă nu o modă ci o necesitate.
Cuvinte-cheie: metropolă, dezvoltare, asociere, creștere economică, blocaj
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UE ȘI URSS: TIPARELE CONSTITUIRII, PROVOCĂRILE
DISOLUȚIEI
Romaniță (Vlad Romaniță) Adriana Maria1
Coordonator: lect. univ dr. Valentina Cornea
Uniunea Europeană este privită ca un generator de stabilitate și siguranță,
un monolit ,,divers” care se sprijină pe principiul solidarității și care, cel
puțin declarativ, își dorește bunăstare, respectarea drepturilor civile,
Utilizând ca reper eseul cunoscutului disident Vladimir Bucovschi,
”Uniunea Europeană…o nouă URSS?” și folosind metoda analizei
comparative prezenta lucrare are drept
scop să identifice tiparele
constituirii celor două uniuni. Cel de-al doilea obiectiv al lucrării analizează
provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Noul context al
pandemiei COVID 19 ar putea să devină un ,,cui “ în ceea ce privește
democrația, dar și stabilitatea UE. URSS s-a destrămat mai ales pe fondul
crizei economice apărute post glasnost. O mare criză economică reprezintă
o adevărată amenințare acum la nivel mondial și rămâne de văzut în ce
măsură UE va putea demonstra solidaritate pentru membrii săi. În final sunt
prezentate câteva soluții pentru a evita un colaps al UE, colaps ce acum ar
avea efecte devastatoare și pentru România.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europenă, U.R.S.S, naționalism, cooperare,
solidaritate, pandemie COVID 19
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