
de formare continui a
pe

PLANUL
personalului Catedrei Drept Privat
anul 2013-20L4

Nr.
crt.

Continutul activitdtii Termenul executdrii Responsabil

I Organizarea gi desftgurarea cursurilor de

instruire in domeniul insolvabilit6tii insofltA
de eliberarea certificatelor de administrator al

proceselor de insolvabilitate.

Septembrie - Octombrie
20t3

Barb6 Valentin,
Mihalache Iurie

2. Participarea la cursurile de formarea a

cadrelor didactice gi practicienilor din sfera

dreptului in direclia asigurdrii cadrului legal

national privind reforma in justilie.

Primul semestru al
anului 2014

Membrii Catedrei

a Frecventarea de cdtre cadrele didactice a

cursurilor de instruire {inute de experfi-
programigti in direcJia utilizdrii mijloacelor
tehnice moderne de predare la orele de curs 9i
seminar.

Noiembrie 2013 $eful Catedrei

4. Participarea cadrelor didactice in activitatea
ONG-urilor pi in proiectele (temele) gtiintifice
de tip grant.

Pe parcursul anului Membrii Catedrei

5. Desf[qurarea $i participarea cadrului
profesoral la conferintele gtiin{ifice
organizatela nivel universitar, national 9i
internalional.

Decembrie 2013,
Februarie 2014

P.Midrigan,
A.Cuznetov

6. inscrierea la cursurile postuniversitare de

doctorat qi postdoctorat
Octombrie,
Decembrie 2013 $eful Catedrei

7. Organizarea intilnirilor de lucru cu
judecdtori, procurori, executori judecdtore9ti,

administratori ai proceselor de insolvabilitate
din Republica Moldova in scoPul

perfectiondrii cadrelor didactice in sfera

dreptului civil, dreptului afacerilor 9i

dreotului notarial.

Ianuarie,
Martie201,4

Iu.Mihalache
A.Popil

M.Domente

Aprobat Ia qedinfa Catedrei
(procesul verbal nr. 01 din 06 septembrie 2013)

$eful Catedrei,
Doctor habilitat in drept, Profesor universitar
Eugenia Cojocari



de formare continui a
pe

PLANUL
personalului Catedrei Drept Public
anul 2013-2014

Nr.
crt.

Confinutul activitifii Termenul executlrll Responsabil

I Participarea cadrelor didactice in activitatea
Organiza{iilor Non-Guvernamentale qi in
proiectelor cu tenti gtiinlifico-practicd de tip
grant.

Pe parcursul anului Membrii Catedrei

2. Organizarea intilnirilor de lucru cu
judecdtori, procurori, executori j udecdtoregti,

administratori ai proceselor de insolvabilitate
din Republica Moldova in scoPul

perfec(iondrii cadrelor didactice in sfera

dreptului civil, dreptului afacerilor 9i
dreptului notarial.

Ianuarie,
Martie2014

Popovici Tudor

furcan Sergiu
Josan Dumitru

a
J. Frecventarea de cdtre cadrele didactice a

cursurilor de instruire tinute de experfi-
programigti in direc{ia utilizirii mijloacelor
tehnice moderne de predare la orele de curs 9i
seminar.

Noiembrie 2013 $eful Catedrei

4. Desftgurarea cursurilor de instruire in
domeniul insolvabilitd{ii insotitd de eliberarea

certificatelor de administrator al proceselor de

insolvabilitate.

Septembrie - Octombrie
2013

Popovici Tudor,
Antoci Albert

5. Desfrqurarea $i participarea cadrului
profesoral la conferinfele gtiin]ifice
organizatela nivel universitar, na{ional 9i

international.

Decembrie 2013,
Februarie 2014

Aramd Elena,
CoptileJ Valentina

6. Participarea la cursurile de formarea a

cadrelor didactice gi practicienilor din sfera

dreptului in direclia asigurdrii cadrului legal

national privind reforma in justifie.

Primul semestru al

anului 2014
Membrii Catedrei

Aprobat la gedinfa Catedrei
(procesul verbal nr.

$eful Catedrei,
Doctor in drept, conferenfiar universitar,
Tudor POPOVICI


