Discutat și aprobat
la ședința Catedrei de drept privat,
proces verbal nr. 2 din 11.10.2017

Discutat și aprobat
la ședința Consiliului FDȘS,
proces verbal nr. 2 din 13.10.2017

PLANUL DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE DREPT PRIVAT
în anul universitar 2017 – 2018
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE CATEDREI
1. Perfecționarea sistemului de administrare a Catedrei în conformitate cu principiile strategice ale
sistemului de management al calității;
2. Promovarea imaginii Catedrei de drept privat la nivel instituțional și extra-instituțional;
3. Asigurarea cu materiale didactice a unităților de curs coordonate de Catedră;
4. Asigurarea informațională a procesului de predare-învățare-evaluare;
5. Intensificarea activității de cercetare științifică a cadrelor didactice, în conformitate cu tema de
cercetare a catedrei și domeniul de cercetare doctorală;
6. Susținerea formării continue și mobilității cadrelor didactice;
7. Colaborarea cu cadrele de profil din cadrul instituțiilor din țară și de peste hotare;
8. Actualizarea / elaborarea fișelor unităților de curs și curriculum-urilor pentru programele de
studiu coordonate de catedră;
9. Elaborarea „Manualelor specialităților” pentru specialitatea Drept și programelor de master
Relații de muncă și managementul resurselor umane 90/120 credite, Instituții de drept privat
90/120 credite;
10. Acreditarea specialității Administrație publică;
11. Încurajarea și diversificarea ofertei educaționale în concordanță cu cerințele pieței muncii;
12. Organizarea manifestări științifice, mese rotunde, seminarelor inter-catedrale, work-shopurilor
la nivel de facultate și universitate.
DATE GENERALE CU PRIVIRE LA SARCINA DIDACTICĂ ȘI RESURSELE CATEDREI
1. Structura sarcinii didactice a catedrei pentru anul 2017-2018
Denumirea activității
Ore calculate
Ore repartizate Ore nerepartizate
prelegeri
2499
2413
86
seminare, lucrări practice
2378
2098
280
lucrări de laborator
40
40
practica de producție și de
168
117
51
inițiere
consultații, colocvii, examene,
1752
1682
70
ghidare
teze anuale, teze de licență
1612
1492
120
teze de master
728
676
52
alte forme de muncă didactică,
242
242
susținerea tezelor
conducerea catedrei
50
50
Total
9469
8586
901
2. Sarcina didactică a catedrei este realizată de:
Modul de angajare
nr. persoane
ore
Cadre didactice titulare
8
5263
Cadre didactice angajate prin cumul intern
10
935
Cadre didactice angajate prin cumul externe
6
1660
Cadre didactice salarizate prin plata cu ora
5
710
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I.
ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ
1.1. Proiectarea şi asigurarea metodică a procesului de predare-învăţare-evaluare
Repartizarea normei didactice pentru titularii Catedrei de drept privat, conform planurilor de
învățământ la:
ciclul I, studii superioare de licență
 specialitatea 0411.1 Drept (ZI/FR);
 specialitatea 0400.1 Administrație publică (ZI/FR).
ciclul II, studii superioare de master
 programul de master „Relații de muncă și managementul resurselor umane – 90/120
credite”
 programul de master „Instituții de drept privat – 90/120 credite”
Responsabil: I. Odinokaia, august-septembrie 2017.
Elaborarea, discutarea și aprobarea tematicii tezelor de an, pentru anul de studii 2018-2018.
Responsabili: titularii catedrei – septembrie 2017.
Elaborarea, discutarea și aprobarea tematicii tezelor de licență, pentru anul de studii 2018-2019.
Responsabili: titularii catedrei – aprilie-mai 2018;
Elaborarea, discutarea și aprobarea tematicii, tezelor de master, pentru anul de studii 2018-2019, la
programele de master 90/120 credite.
Responsabili: titularii cursurilor de master, decembrie 2017 (90cr.), mai 2018 (120cr.)
Organizarea procesului de evaluare curentă și finală la unitățile de curs coordonate de catedră.
Responsabili: Șeful Catedrei, titularii cursului - pe parcursul anului.
Monitorizarea procesului de elaborare a tezelor de licență, master și an pentru anul de studiu 20172018.
Responsabili: titularii Catedrei - pe parcursul anului.
Organizarea susținerii preventive a tezelor de licență și master.
Responsabili: Șeful Catedrei, titularii Catedrei – martie - mai 2018.
Organizarea seminarelor preventive și de totalizare a stagiilor de practică, precum și asigurarea
conducerii stagiilor de practică la ciclul I, tezelor de licență și a tezelor de master.
Responsabili: Șeful Catedrei, titularii Catedrei – pe parcursul anului;
Asigurarea examenelor de licență și susținerea tezelor de master.
Responsabili: Șeful Catedrei, titularii Catedrei – mai-iunie 2018.
1.2. Asigurarea informaţională a procesului de predare-învăţare
Actualizarea și elaborarea materialelor didactice la unitățile de curs coordonate de Catedră, (note
de curs, indicații, curriculum-uri, fișe, etc.)
Responsabili: titularii Catedrei, 2017-2018.
Elaborarea problemelor pentru evaluarea curentă și evaluarea finală.
Responsabili: titularii Catedrei, 2017-2018.
Utilizarea materialelor didactice electronice (e-learning).
Responsabili: V.Cazacu, I. Odinokaia, E. Boișteanu, 2017-2018.
Elaborarea și aprobarea caietului-tip al stagiilor de practică.
Responsabil: I. Odinokaia, 2017-2018.
Redactarea Manualelor specialității pentru programele de studii coordonate de catedră.
Responsabili: I. Odinokaia, 2017-2018.
Discutarea, recenzarea și recomandarea spre publicare a materialelor științifice.
Responsabili: Șeful Catedrei, titularii catedrei, 2017-2018.
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1.3. Activităţi metodice specifice învăţământului fără frecvenţă
Repartizarea normei didactice conform planurilor de învățământ la ciclul I, studii cu frecvență
redusă.
Responsabil: I. Odinokaia, august-septembrie 2017.
Elaborarea și discutarea, aprobarea tezelor de an și tezelor de licență pentru studenții FR.
Responsabili: Șeful Catedre, titularii catedrei – septembrie 2017, aprilie-mai 2018;
Asigurarea procesului de elaborare și susținere a tezelor de an și tezelor de licență la studii cu
frecvență redusă.
Responsabili: titularii catedrei, pe parcursul anului de studiu.
Organizarea procesului de evaluare curentă și finală.
Responsabili: titularii catedrei, pe parcursul anului de studiu.
Asigurarea procesului de coordonare a stagiilor de practică.
Responsabili: titularii catedrei, pe parcursul anului de studiu.
1.4. Crearea şi modernizarea bazei material-didactice a Catedrei
Demers pentru achiziționarea unei imprimare și unui „mouse”.
Responsabil: I. Odinokaia, septembrie - 2017.
Demers pentru confecționarea panoului Catedrei.
Demers pentru achiziționarea unui proiector.
Demers pentru achiziționarea biroticii.
Responsabil: I. Odinokaia, septembrie – 2017.

II. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CADRUL CATEDREI
2. 1. Cercetări în cadrul granturilor
1.
ERASMUS+,,Introducing
Problem
Learning
in
Moldova:
Toward
Enhancing
Students’Competitiveness and Employability” Proiect 561884- EPP-1- 2015-1-DK- I- PPKA- CBHE
-JP.
Responsabili: I. Odinokaia, membrii echipei PBLMD
2.2. Cercetări coordinate la nivelul ministerului de resort și al universității
2. Cercetări individuale ale titularilor Catedrei de drept privat în conformitate cu tema de cercetare a
Catedrei „Cercetarea instituției actului juridic civil în legislația Republicii Moldova”.
Responsabili: titularii Catedrei, 2017-2018.
3. Cercetări individuale în cadrul studiilor de doctorat.
Responsabil: D. Dumitrașcu, T. Cruglițchi, C. Craevscaia, 2017-2018.
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2.3. Activități de expertiză și evaluare științifică.
Activități științifice realizate curent (neplanificate)
Discutarea și recenzarea materialelor științifice și științifico-metodice elaborate de titularii
Catedrei.
Avizarea tezelor de licență și tezelor de master elaborate în anul de studii 2017-2018.
Recenzarea tezelor de doctor.
Participarea și organizarea manifestărilor științifice.
Conducerea activității de creație și de cercetare a studenților.

2.4. Organizarea conferințelor și a seminarelor științifice și metodico-științifice
1. Organizarea meselor rotunde dedicate: Zilei juristului ,,Judecătorul – exponent al puterii și
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contraputerii în stat” și Zilei europei a justiției civile „Justiția – regina și stăpâna tuturor virtuților” –
DR31/32Z.
Responsabili: T. Cruglițchi, 19.10.2017/ 25.10.2017.
2. Organizarea manifestărilor științifice dedicate:
- Zilei internaționale a drepturilor copilului.
Responsabili: I. Odinokaia, I. Odinokaia, V. Țarălungă, L. Dumbrăveanu, 20.11.2017
- Zilei internaționale a drepturilor omului.
Responsabili: I. Odinokaia, V. Țarălungă, 11.12.2017.
- Zilei internaționale a drepturilor consumatorilor.
Responsabili: I. Odinokaia, I. Dănoi, 15.03.2018.
3. Organizarea manifestărilor științifice pentru celebrarea Zilei Europei.
Responsabili: titularii catedrei – mai 2018.
4. Organizarea conferinței de totalizare a Catedrei.
Responsabili: titularii catedrei – iunie 2017.
2.5. Seminarul științific al catedrei. Participarea la seminarul intercatedral
1. Organizarea seminarului intercatedral de informare privind implementarea proiectului PBLMD.
Responsabili: I. Odinokaia, M. Spatari, V. Prițcan.
2.6. Organizarea și dirijarea activităților de cercetare și creație ale studenților
1. Masa rotundă ,,Judecătorul – exponent al puterii și contraputerii în stat”, dedicată Zilei Juristului,
DR31/32Z.
Responsabili: Șeful Catedrei, T. Cruglițchi,19.10. 2017.
2. Conferința științifică dedicată Zilei Europei a Justiției Civile ,,Justiția – regina și stăpâna tuturor
virtuților” DR31/32Z.
Responsabili: Șeful Catedrei, T. Cruglițchi, 25.10. 2017.
3. Concursuri de procese simulate:
- Curtea de apel , Bălți – DR41/42Z.
Responsabil: Șeful Catedrei, octombrie 2017.
- Judecătoria, mun. Bălți – DR31/31Z.
Responsabil: Șeful Catedrei, noiembrie 2017.
4.
Organizarea Conferinței științifice dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului,
11.12.2017.
Responsabili: I. Odinokaia, V. Țarălungă.
5. Antrenarea studenților în activitatea cercului de ,,Drept procesual civil”, „Drept financiar și fiscal”.
Responsabili: T. Cruglițchi, C. Craevscaia – 2017-2018.
2.7. Activități de parteneriat cu cadrele din alte instituții de învățământ superior
1. Dezvoltarea parteneriatului cu: Facultatea de Științe economice, juridice a Universității ,,Petru
Maior” din Târgu Mureș, România; Catedra de Drept Privat a Facultății de Drept a Universității
,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România; Facultatea de Drept a Universității ,,Al. I. Cuza”;
Departamentul de Drept Privat; Departamentul Drept Procedural al UȘM; Academia de Administrare
Publică; Academia de Științe a RM; Universitatea Alborg, Danemarca; Universitatea Gloucestershire,
UK; Universitatea Shiegen, Germania; Institutul Regal de Tehnologii, Suedia.
Responsabili: titularii catedrei 2017-2018.
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III. LUCRUL CU CADRELE DIDACTICE ȘI PERSONALUL AUXILIAR-DIDACTIC AL
CATEDREI
1. Instruirea periodică a titularilor Catedrei de drept privat în domeniul securității și sănătății în
muncă.
Responsabil: Șefa Catedrei – septembrie 2017 - martie 2018;
2. Asistarea reciprocă la orele de curs și seminar promovate de titularii Catedrei de drept privat.
Responsabil:titularii catedrei – pe parcursul anului 2017-2018.
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IV. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA CATEDRĂ
Monitorizarea procesului de asistare reciprocă la orele de curs și seminare promovate.
Responsabil: Șefa Catedrei, 2017-2018;
Monitorizarea activității tutorilor grupelor academice.
Responsabil: Șefa Catedrei, 2017-2018;
Actualizarea sistematică a curricumul-ui universitar și altor documente reglatoare (regulamente,
instrucțiuni etc.)
Responsabili: titularii cursului, 2017-2018;
Îmbunătățirea procesului de ghidare a activității individuale a studenților. Responsabili: titularii
cursului, 2017-2018.

V. ACTIVITĂŢI COMUNE CU BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
Colaborarea cu Centrul de documentare și informare a Consiliului Europei și a ONU; Deligației
Comisiei Europene în MD; Centrului NATO.
Responsabili: titularii catedrei, 2017-2018.
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VI. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE CU STUDENȚII
Organizarea vizitelor la Judecătoria m. Bălți, Curtea de Apel, Bălți.
Activități în cadrul „Clinicii juridice universitare” și „IRP”.
Concursul de procese simulate dedicate Zilei europene a justiției civile în cadrul Judecătoriei,
m. Bălți, dedicate Zilei juristului în cadrul Curții de Apel, Bălți;
Antrenarea studenților în Concursul Interuniversitar ,,Miss și Mister Boboc 2017”.
Organizarea ședințelor cercului de ,,Drept procesual civil” și „Drept financiar și fiscal”.
Activitățile de tutorat a grupelor academic a anilor I și II.
VII. PLANUL ŞEDINŢELOR CATEDREI DE DREPT PRIVAT
în anul universitar 2017-2018
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Şedinţa Catedrei Nr. 1 – septembrie 2017
Cu privire la normarea activității didactice auditoriale și neauditoriale pentru anul de studii
2017-2018;
Cu privire la normarea activității științifice și metodice pentru anul de studii 2017-2018;
Cu privire la racordarea specialităților ciclului I, studii superioare de licență conform
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională;
Cu privire la rezultatele sesiunii de vară 2016-2017;
Cu privire la rezultatele examenului de licență și susținerii tezelor de master;
Reactualizarea curricumurilor și fișelor unității de curs.
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Şedinţa Catedrei Nr. 2 – octombrie 2017
Cu privire la completarea „Regulamentului cu privire la normarea activității științificodidactică în USARB”;
Discutarea și aprobarea planurilor individuale a cadrelor didactice pentru anul de studii 20172018;
Discutarea și aprobarea planului de activitate a Catedrei de drept privat pentru anul 2017-2018;
Discutarea proiectului ordinului cu privire la aprobarea temelor și conducătorilor științifici
pentru elaborarea tezelor de master la programele: RMRU, IDP;
Discutarea rezultatelor chestionării studenților în vederea evaluării calității activității didactice,
pentru sem. II a anului universitar 2016-2017.

Şedinţa Catedrei Nr. 3 – noiembrie 2017
1. Aprobarea temelor și a conducătorilor științifici pentru elaborarea tezelor de licență, la studii cu
frecvență și frecvență redusă, pentru anul de studii 2017-2018;
2. Prezentarea și aprobarea materialelor pentru evaluarea finală în sesiunea de iarnă 2017-2018;
3. Cu privire la activitatea științifică a cadrelor didactice a Catedrei de drept privat, pentru anul
2017;
4. Cu privire la activitățile organizate cu prilejul Zilei juristului, Zilei Europene, a Justiției Civile,
Zilei dedicate aniversării a 28 de ani de la adoptarea C.P.D.Cop.;
5. Cu privire la discutarea și aprobarea caietului-tip pentru realizarea stagiilor de practică.
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Şedinţa Catedrei Nr. 4 – decembrie 2017
Discutarea rezultatelor evaluării dinamice;
Darea de seamă a doctoranzilor și exdoctoranzilor;
Cu privire la rezultatele Conferinței Științifice dedicate Zilei Internaționale a drepturilor
omului;
Cu privire la susținerea tezelor de an la unitățile de curs din semestrul de toamnă;
Discutarea și aprobarea materialelor didactico științifice.

Şedinţa Catedrei Nr. 5 – ianuarie 2018
1. Cu privire la rezultatele activității didactice și științifico-metodice realizate în semestru toamnăiarnă 2017-2018;
2. Darea de seamă a tutorilor grupelor academice;
3. Discutarea și aprobarea tematicii tezelor de master la specializările: Instituții de drept privat 90,
Relații de muncă și managementul resurselor umane 90.
Şedinţa Catedrei Nr. 6 – februarie 2018
1. Discutarea rezultatelor evaluării finale în sesiunea de toamnă-iarnă la unitățile de curs
coordonate de Catedră;
2. Discutarea și aprobarea Raportului Președintelui cu privire la susținerea tezelor de master la
programele: RMU, IDP 90 cr.;
3. Discutarea și aprobarea rapoartelor privind realizarea stagiilor de practică la programele de
master: RMRMU, IDP 90 cr.;
4. Discutarea și aprobarea Manualului specialității la programul de master „Instituții de drept
privat 90/120 cr.”;
5. Discutarea și aprobarea materialelor didactico-științifice.
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Şedinţa Catedrei Nr. 7 – martie 2018
1. Cu privire la rezultatele susținerii preventive I a tezelor de licență;
2. Cu privire la activitatea curriculum-urilor studențești;
3. Discutarea și aprobarea Manualului specialității la programul de master „Relații de muncă și
managementul resurselor umane 90/120 cr.”;
4. Discutarea și aprobarea materialelor științifico-didactice.
Şedinţa Catedrei Nr. 8 – aprilie 2018
1. Discutarea și aprobarea tematicii tezelor de licență, la specialitățile: Drept și Administrație
publică;
2. Discutarea și aprobarea Manualului specialității la specialitatea „Drept”;
3. Discutarea și aprobarea materialelor științifice.
Şedinţa Catedrei Nr. 9 – mai 2018
1. Discutarea și aprobarea tematicii tezelor de master pentru anul 2018-2019, specializările –
„Instituții de drept privat 120”, „Relații de muncă și managementul resurselor umane 120”;
2. Cu privire la susținerea preventivă a tezelor de licență și de master;
3. Cu privire la aprobarea cursurilor opționale pentru anul de studii 2018-2019;
4. Prezentarea și aprobarea materialelor de evaluare finală în sesiunea de vară;
5. Cu privire la susținerea tezelor de an la unitățile de curs studiate în semestrul primăvară-vară
2017-2018;
6. Aprobarea materialelor științifico-metodice.
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Şedinţa Catedrei Nr. 10 – iunie 2018
Darea de seamă a titularilor catedrei privind activitatea didactică, metodică și științifică
realizată în anul de studii 2017-2018;
Discutarea și aprobarea raportului privind realizarea stagiilor de practică la specialitățile
Catedrei;
Raportul Șefului de Catedră privind activitatea realizată în calitate de manager al Catedrei de
drept privat în anul de studii 2017-2018;
Planificarea preventivă a normei didactice a titularilor Catedrei de drept privat în anul de studii
2017-2018;
Discutarea și aprobarea materialelor științifico-didactice.

Șeful Catedrei de drept privat

Ina ODINOKAIA,
conf.univ., dr.
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