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MISIUNE.OBIECTIVB.INTEGRITATE ACADEMICA 

Catedra Managment și Securitate ecologică din cadrul  Facultății de Ecologie și Protectia 

Mediului  USPEE ,,C.Stere" iși  asumă misiunea  de  a pregăti specialiști  in  domeniul protecției 

mediului, 

Misiunea  și  obiectivele  asumate  individualizează,  Catedra  Managmentul și Securitatea 

Ecologică in  sistemul  invățamintului superior  ecologic  din  Republica  Moldova.  Catedra  

colaborează.  strîns  cu mediul  acedemic  din  republică, cu principalele  centre  piactice, cum  

sunt  Ministerul Mediului,Inspectoratul Ecologic de Stat etc. oferindu-le  specialiștii  de care  are 

nevoie. 

I  OBIECTIVE  OPERATIONALE ÎN  DOMENIUL ACTIVITÎȚII INSTRUCTIVE  

Nr.crt Conținutul activității Termenul executări Resposabil 

1 Adaptarea  tematicii  orientative  

a  tezelor  de an și  de  licență 

Pe parcursul anului V Așevschi  

2 Elaborarea  curriculelor  pentru  

cursurile teoretice  noi  la  

disciplinele  de  specialitate  și 

opționale.  Completarea  

planurilor  individuale de  studiu. 

semestrul  I Membrii Catedrei 

3 Acordarea  ajutorului  metodico-

didactic tinerilor  profesori  de la  

Catedră 

pe parcursul  anului Membrii Catedrei 

4 Discutarea  referatelor  teoretico-

metodologice 

cu tematică ecologică 

pe parcursul  anului Membrii Catedrei 

5 Utilizarea   metodelor  moderne 

de predare  și  Invățare. 

pe parcursul  anului Membrii Catedrei 

II.  OBIECTIVE  OPERATIONALE  ÎN   DOMENIUL EDUCATIONAL 

Nr.crt Conținutul activității Termenul executări Resposabil 

1  Dezvoltarea  Ciclului III  de  

pregătire in doctorat, prin  

recomandarea  organizării  

studiilor  doctorale  in  domenii  

noi 

semestru I  

semestru II 

Șef catedra 

2 Acordarea  ajutorului  metodico-

didactic 

tinerilor  profesori  de la  

Catedră. 

pe  parcursul  anului membrii  Catedrei 

3 Utilizarea metodelor  moderne de 

predare  învătare. 

pe  parcursul  anului membrii  Catedrei 

4 Măsuri  pentru reducerii  

lipsurilor  nemotivate 

de  la  orele  de curs  și seminar 

pe  parcursul  anului V Așevschi 

5 Creșterea  calitățiii actului 

educațional, 

implicarea  mai activă  a tutorilor  

in  consilierea 

și  supravegherea  activitătii  

octombrie  2015  -iunie  

2016 

 

membrii  Catedrei 



studenților, 

antrenarea  studenlilor  in  

procesul  de 

monitorizare  și evaluare  a 

calității  educației 

6 Sprijinirea  activității  de 

inființare  de asociaților 

profesionale  studențăști ,  prin 

care  studenții să 

preia  o parte  din sarcinile de  

analiză a pieței 

muncii, si-șă pregătească  viitorul  

profesional prin  stabilirea  de 

legături  profesionale, 

cîstigarea  de sprijin  material  etc 

decembrie  2015, 

februarie  2016. 

mai 2016 

iunie  2016 

 

 

III.  OBIECTIVE  OPERATIONALE  ÎN   DOMENIUL  ACTIVITĂȚI METODICE DE 

ORGANIZARE  ȘI  DE PROMOVARE  A IMAGINII CATEDREI. 

Nr.crt Conținutul activității Termenul executări Resposabil 

1 Pregătirea sălilor  de studii  

pentru  noul  an  academic 

august 2015 membrii  Catedrei 

2 Elaborarea graficului  de  studii  

cu  repartizarea 

normelor  didactice 

Stabilirea orarului consultatiilor  

la  catedrei  

august – septembrie 2015 V Așevschi  

3 Verificarea  indeplinirii  

normelor  didactice  și a 

planurilor  calendaristice  și 

discutarea  rezultatelor 

controlului  efectuat  la  sedintele  

Catedrei 

pe parcursul  anului Crivoi A 

Bulimaga C 

 

4 Elaborarea  testelor  de 

examinare pentru  sesiunea  de 

iarnă 

Octombrie 2015 Crivoi A 

Bulimaga C 

 

5 Asistența reciprocă  a lectorilor  

Catedrei la  prelegeri 

și seminare 

pe parcursul  anului membrii  Catedrei 

6 Organizarea  zilei  ușilor deschise  

la  USPEE ..C.Stere" 

Mai 2016 membrii  Catedrei 

 

IV. OBIECTIVE  OPERATIONALE  ÎN   DOMENIUL CERCETĂRII ȘTIINTIFICE 

Nr.crt Conținutul activității Termenul executări Resposabil 

1 Reactualizarea  direcțiilor de 

cercetare ca răspuns  la  

prioritdlile  nafionale,  la 

prioritățile  stabilite  prin  Planul 

strategic 

noiembrie  2015 - iunie 

2016 

membrii  Catedrei 



al  catedrei, la  solicitarile 

angajatorilor  și 

la  dinamica  procesului  știinlific  

nalional 

si  international 

 Inființarea  de centre de cercetare 

dezvoltare a proiectelor  in  

domeniul dreptului  privat 

Organizarca cursurilor  de 

,,Managementul  

proiectelor  in  sfera 

activitătii  comerciale",  pentru  a 

imbuntățli  capacitatea  cadrelor 

didactice  de a accesa fonduri 

pentru 

derularea  proiectelor  de 

cercetare 

 

Evaluarea anuală a rezultatelor  

obținute de fiecare  cadru 

didactic  in domeniul cercetări  și 

respectarea  riguroasă a 

criteriilor  științifice privind  

promovarea 

cadrelor  didactice 

noiembrie  2015 - iunie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie  decembrie, 

martie. 2015-2016 

membrii  Catedrei 

 

2. Participarea  la  lucrările  

conferintelor  și 

altor  manifestdri  științifice  

profesorale și 

studenților  universitare,  

naționale  și internaționale 

Organizarea    Conferinței   

știintifico-practice a  

masteranzilor și doctoranzilor 

la USPEE,,C.Stere" 

Desfășurarea  Conferinței  anuale 

Interuniversitare  Studențesti  

Ediația a II-a,  in  colaborare  cu  

alte  catedre universitare. 

Organizarea de simpozioane, 

seminare   

științifice,  workshop-uri etc., in 

colaborare  cu  alte  catedre  și cu  

suportul 

unor foruri  profesionale  de 

specialitate, in  vederea afirmării 

potentialui  stiintific 

 

pe  parcursul  anului membrii  Catedrei 

3. Dezvoltarea resurselor  umane  

ale 

Catedrei  prin  incadrarea  in  

pe  parcursul  anului membrii  Catedrei 



colectivul  de cercetare  a 

cadrelor didactice  tinere, 

studenti, masteranzi. 

 

4. Participarea  profesorilor  și  

studenfilor  in activitatea  ONG-

urilor  USPEE,,C.Stere"  și  in  

proiectele  (temele) stiintifice. 

pe  parcursul  anului membrii  Catedrei 

 

V OBIECTIVE  OPERATIONALE  PRIVTND OPTIMIZAREA MANAGMENTULUI NIVEL 

DE  CATEDRA  

Nr.crt Conținutul activității Termenul executări Resposabil 

1 Septembrie2015 

1. Cu privire la  inceputul  anului  

de studii  2015-2016. 

Sporirea  calității  procesului  de 

studii; 

2.  Aprobarea Planului 

operalional  de activitate  al  

Catedrei 

pentru  anul  2015-2016,  

Curriculelor actualizate  la  

disciplinele ținute  de  catedră, 

Planul  de formarea  continuă  a 

cadrelor  didactice a Catedrei   

pentru  anul  2015-2016,  

planurile  individuale  ale 

cadrelor  didactice; 

3. Discutarea  și  aprobarea  

raportului  anual de cercetare  a 

Catedrei  pentru anul de  studii  

2014-2015; 

4.  Analiza,  aprobarea și 

recomandarea  spre utilizare  in 

procesul metodico-didactic,  pe 

hîrtie  și in  format  on-line, 

pe platforma electronicd  a  

USPEE  ,,C.Stere", a suporturilor  

de  curs  la  disciplinele  predate  

la  catedra 

5. Alegerea  si delegarea  

cadrelor  didactice  de  la  

Catedra pentru participarea  in  

calitate de membri  la Consiliul  

facultalii.  

 6.Aprobarea  graficului de  

consultalii  a membrilor  Catedrei 

 Noiembrie  2014 

l.  Despre  editarea  programelor  

analitice  ale cursurilor normative  

ultima 

săptamina  a 

lunii 

 

Membri Catedrii 

V Așevschi  

 



si  altor materiale științifice  

(metodicodidactice) 

2. Cu  privire la  stagiul  de 

practicd  a studenlilor  absolvenfi 

(Sectia fara  frecventă) 

3. Discutarea și  aprobarea  listei  

studenlilor  a. III  care elaborcază 

teze  de licentă  si  a  

conducdtorilor  

știintifici. 

5. Realizarea  planurilor de 

invămint  

si  gradul  de pregatire  a  

Catedrei si studentilor  pentru  

sesiunea  de iarnă. 

Decembrie 2015 

1. Cu privire  la  indeplinirea  

normelor  didactice și a 

planurilor  tematico-

calendaristice  ale  prelegerilor  

șiseminarelor. 

 

2. Despre  mersul  elaborării  

tezelor  de an  și tezelor  de 

licență  de  către  studentii  

USPEE ,,C.Stere". 

3. Darea  de seamd  a  membrilor 

Catedrei privind activitatea 

stiintifică  in  anul  2014. 

4.  Despre  Planul activități  

științifice  a Catedrei  pentru 

anul  calendaristic  2016. 

5. Despre  sesiunea suplimentară 

lanuarie  2016 
l.  Discutarea  curriculumurilor  

la  cursurile  noi. 

2. Rezultatele  sesiunii  de iarnă:  

realizări  și deficiențe.  

3. Darea de  seamd  a profesorilor  

Catedrei pe semestrul  I al  anului  

de studii universitare  2015-2016. 

Februarie  2016 
1. Discutarea  textelor  de lecție. 

2. Discutarea  și aprobarea  noilor  

cursuri  de  prelegeri preconizate  

pentru  semestrul  II  al anului  de  

studii  2015-2016. 

3.  Despre  conferința  științifică  

studențească anual. 

4. Rezultatele  stagiului de 

practică a  studenților  absolvenți 

(Sectia fară frecventă). 



5. Despre  mersul elabordrii  

tezelor  de  an  și  de licență a 

studentilor  a.II-III de studii. 

 

    

3 Martie 2016 

l.  Asistența  reciprocă la  ore  a 

profesorilor  Catedrei cu 

introducerea  mentiunilor  

corespunzdtoare  in  Registrul  de 

asistentd  reciorocd  la  ore 

2. Cu  privire la  indeplinirea  

planurilor  individuale  ale 

profesorilor  

Catedrei 

3. Despre  activitatea  știintifică  

a  profesorilor  și studentilor. 

4. Discutarea  referatelor  

teoretice  cu problematică 

iuridică. 

5. Discutarea  si aprobarea  

articolelor  știinlifice  in  revistele 

 de  specialitate 

6. Despre planurile  de  

invățămint  la specialiălile  și 

specializările  Catedrei  pentru 

anul de  studii 20l5-2016. 

in  fiecare  zi a 

lunii 

 

 

 

 

 

 

La ședinta catedrei 

Membri Catedrii 

V Așevschi  

 

 

 

 

 

 

Membri Catedrei 

4 Aprilie  2016 

l.  Rezultatele  suslinerii  tezelor  

de an: realizări și 

deficiente. 

2.  Cu privire  la indeplinirea 

planului  de lucru  al  Catedrei. 

3. Discutarea  și aprobarea 

biletelor  de examinare  pentru 

sesiunea  de  vară  si a biletelor  

pentru  examenele  de licență. 

4. Cu privire  la  disciplinele  

opționale pentru studenții  a. 

II-III  de studii. 

5. Despre  suslinerea preventivd  

a tezelor  de licența  a 

studentilor  absolventi. 

6. Despre  lecțile  de  reper  

pentru studenții  absolvenți 

7. Rezultatele stagiilor  de 

practică a studenlilor  absolvenți 

(Sectia  zi) 

a  doua 

săptamină a luni  

 

Membri Catedrii 

V Așevschi  

 

5 Mai 2015 

1. Realizarea  planurilor de 

invățămint  și gradul  de 

pregătire  

prima 

saptamină  a 

luni 

V Așevschi  

Membri catedrei 



a Catedrei  si studentilor  către  

sesiunea  de  vară 

2. Despre atestarea  studentilor. 

3. Cu privire  la  asistenta  

reciprocă  a profesorilor  

Catedrei. 

4. Rezultatele  sustinerii tezelor  

de an:  realizări  și 

Deficiente. 

5. Despre  activitatea  curatorilor 

grupelor  academice. 

 

6 Iunie  2016 

1. Rezultatele  sesiunii  de 

vară:  realizării  și 

deficiență. 

2. Rezultatele  susținerii  

examenelor  și tezelor  de 

licență. 

3. Darea  de  seamă  

individuală a profesorilor  

Catedrei privind  

activitatea  didactico-

gtiinlifică  in  anul  de 

studii 2015-2016. 

ultima 

săptamina  a 

lunii 

 

Membri catedrei  

 

 

 

 

Șeful Caterdrei Managment  

și Securitate Ecologică  

doctor habilitat,profesor universitar                                                                                         

Aurelia Crivoi 


