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1. Reflecții generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

Posibilitatea de a ține un curs într-o instituție de învățământ superior, alta decât cea al cărei 

titular ești, reprezintă o modalitate de a-ți verifica potențialul, o motivare foarte importantă din 

perspectiva formării și creșterii profesionale. În opinia mea, cadrele didactice din cadrul USARB 

au această oportunitate, grație eforturilor depuse de conducerea Universității. Realizarea 

mobilităților între cadrele didactice și studenții din instituțiile de învățământ superior din 

Republica Moldova și România este unul din mijloacele de apropiere între țările noastre, de 

conectare la sistemul de învățământ superior european, de cunoaștere a valorilor europene.  

 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

- Preluarea experienței Facultății de Drept din cadrul UAIC în organizarea studiilor de 

masterat; 

- Aplicarea bunelor practici în cadrul Facultății de Drept și științe sociale a USARB; 

- Realizarea activităților didactice cu studenții de la nivelul masterat, pentru a prezenta 

unele instituții ale dreptului privat în reglementarea legiuitorului din țara noastră; 

- Continuarea relațiilor de colaborare cu cadrele didactice din facultatea gazdă. 

 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

Urmare a acestei mobilități academice, au fost identificate unele domenii de interes comun și 

au fost stabilite relații de colaborare cu cadrele didactice ale Facultății de Drept din cadrul UAIC.  

 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

Am prezentat masteranzilor de la anul doi, unitatea de curs Drept privat comparat, 

particularitățile reglementării unor instituții din domeniul dreptului privat, în actuala legislație a 

Republicii Moldova, după cum urmează: 

1. Reglementarea unor instituții din partea generală a Codul civil al RM: 



- Reglementarea instituției acțiunii legii civile în Codul civil al RM; 

- Probleme actuale în materia capacității juridice a persoanei fizice; 

- Reglementarea noțiunii și a condițiilor de validitate ale actului juridic civil; 

- Instituția nulității actelor juridice civile. 

2. Reglementarea drepturilor reale și a obligațiilor în Codul civil al RM: 

- Probleme privind noțiunea și caracterele juridice ale patrimoniului; 

- Reglementarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate în Codul civil al 

RM; 

- Izvoarele obligațiilor în Codul civil al RM; 

- Transmisiunea și transformarea obligațiilor în reglementarea Codului civil al RM; 

3. Reglementarea unor instituții de dreptul familiei în conformitate cu legislația RM: 

- Instituția căsătoriei – lacune în reglementarea condițiilor de fond și formă; 

- Reglementarea efectelor căsătoriei; 

- Încetarea raporturilor de căsătorie; 

- Instituția adopției naționale în reglementarea legislației RM. 

4. Reglementarea succesiunilor în Codul civil al RM: 

- Noțiunea și felurile moștenirii în legislația civilă a RM; 

- Devoluțiunea legală a moștenirii; 

- Devoluțiunea testamentară a moștenirii;  

- Dreptul de opțiune succesorală. 

 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel instituțional (USARB)  

- Aplicarea bunelor practici preluate din cadrul Facultății de Drept din cadrul UAIC, în 

procesul activităților didactice realizate la Facultatea de Drept și științe sociale a USARB. 

 

 Nivel individual 

- Promovarea prelegerilor la nivel masterat, în cadrul Facultății de Drept din cadrul UAIC, 

România;  

- Prezentarea pentru studenții facultății gazdă a unor instituții ale dreptului privat în 

reglementarea legiuitorului moldav, în comparație cu reglementarea acestora în legislația 

României. 

 

 Nivel regional/național 

În urma realizării acestei vizite, a fost lărgită aria de colaborare a Facultății de Drept și 

științe sociale cu facultățile de specialitate din țară, pe lângă cele cu care deja colaborează 

facultatea în care activez. De asemenea, a fost preluată experiența în organizarea studiilor la 

nivel masterat, au fost preluate metode de predare/evaluare utilizate în instituția gazdă. În 

același timp, a fost prezentată și propria experiență în domeniu, ceea ce a contribuit la 

modernizarea și internaționalizarea studiilor în instituțiile implicate. Studenților din instituția 

primitoare le-a fost prezentat un punct de vedere cu privire la reglementarea unor instituții de 

drept privat în legislația moldovenească, în comparație cu legislația României. 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

A fost prezentată informația cu privire la mobilitate în cadrul Facultății de drept și științe 

sociale, a fost prezentat un raport la Secția știință și relații internaționale. 



 

7. Concluzii, sugestii, alte opinii 

 

Este necesară o intensificare a relațiilor de colaborare între instituțiile de învățământ și 

cadrele didactice din Republica Moldova și din țările spațiului european. 

Pentru cadrele didactice de la USARB, ar fi indicat ca obținerea titlurilor didactice să fie 

condiționată și de efectuarea mobilităților de predare în instituțiile partenere din țară și de 

peste hotare. 

 

 

           

 

 


