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Pentru perioada 2012 – 2022, „Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate” își 

propune să identifice şi să consolideze pârghiile ştiinţifice în domeniul științelor economice. Se va 

miza pe recrutarea unui contingent didactico-ştiinţific distins care să reprezinte identitatea catedrei, 

facultăţii şi universităţii în ansamblu. În componenţa catedrei vor fi selectaţi cei mai buni specialişti 

din domeniul științelor economice, care să contribuie la intensificarea activităţii ştiinţifice în 

următoarele domenii de cercetare: business şi administrare, management, marketing şi logistică, 

finanțe şi bănci, contabilitate, ecologie, turism, economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale, economie generală. 

Planul strategic propus se înscrie pe linia continuităţii şi îmbunătăţirii activităţilor 

desfăşurate în perioada anterioară, precum şi a diversificării acestora în raport cu noile tendinţe de 

pe piaţa educaţională naţională şi internațională. Planul strategic trebuie să pornească totodată de la 

o evaluare obiectivă a situaţiei actuale a Catedrei. 

Obiectivele generale ale Catedrei „Administrarea Afacerilor, Marketing și 

Contabilitate” pentru următorii 5 ani de activitate vizează: dezvoltarea competenţelor şi a culturii 

profesionale a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţămînt universitar; 

modernizarea și democratizarea continuă a procesului de învățămînt atăt în cadrul catedrei căt și în 

cadrul facultăţii, creșterea abilităţilor practice şi manageriale ale membrilor catedrei în conformitate 

cu politica educaţională şi reformele economice; formarea la studenţi a competenţelor de buni 

specialişti, conform dezideratelor europene.    

Misiunea Catedrei „Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate” constă în 

formarea iniţială şi continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul economic, asigurând 

acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia. Oferta educațională a catedrei trebuie să fie 

mai flexibilă, astfel încăt să se conformeze schimbărilor permanente ce au loc în viața economică și 

în sistemul de învățănînt. 

Catedra trebuie să activeze ca un sistem unic, unde fiecare membru trebuie să-și determine 

sarcinile de bază, și totodată să se adapteze la modernizarea și perfecționarea acestui sistem, pentru a 

asigura dezvoltarea durabilă a catedrea.  

Această misiune vizează nu doar pregătirea profesională de specialitate a studenţilor, ci şi 

dezvoltarea nivelului cultural-ştiinţific al acestora. Sub aspectul specificului formativ al acestui 

program de studiu, acesta este unul evident, respectiv formarea de specialişti care, însă, să 

dobândească:  
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- capacitate de interpretare a fenomenelor economice şi aplicare a cunoștințelor acumulate în 

diversele domenii de activitate;  

- dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor specifice activităţii economice, asimilarea şi 

utilizarea limbajului de specialitate;  

- competenţă profesională, centrată pe permanenta relaţionare a competenţelor teoretice şi 

aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică;  

- abilitare de a delimita trăsăturile specifice ale ştiinţelor economice de ramură ca bază 

valoroasă pentru o ulterioară orientare profesională a persoanelor licenţiate în economie;  

- abilitare de a consilia sub aspectul selectării şi alegerii unei cariere în conformitate cu 

domeniul de studiu.  

- cultură solidă a standardelor profesionale şi etice superioare şi abilităţi specifice profesiilor 

pe care le vor exercita; 

- responsabilitate crescută în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului; 

- acumularea cunoștințelor despre sistemul de învățămînt în domeniul economic cu alte țări, 

pentru a se familiariza cu alte sisteme economice și instrumente de cooperare economică. 

Obiectivele educaţionale, rezultate din operaţionalizarea competenţelor de formare sunt 

structurate pe trei dimensiuni: a) competenţe profesionale; b) competenţe aplicativ-practice 

(instrumental-operaţionale); c) competenţe de comunicare şi relaţionare. 

La elaborarea planului strategic al Catedrei „Administrarea Afacerilor, Marketing și 

Contabilitate” s-au avut în vedere misiunea USPEE, precum și direcțiile de dezvoltare a economiei 

Republicii Moldova. Planul strategic prezintă misiunea, obiectivele şi acţiunile strategice de 

dezvoltare a Facultăţii Științe Economice. Anual vor fi elaborate Planuri operaţionale care să 

conducă la implementarea cu succes a Planului strategic pentru perioada 2018 - 2020.     

Obiectivul fundamental şi obiectivele strategice de dezvoltare a Catedrei 

„Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate”. Îndeplinirea criteriilor şi standardelor 

de calitate formulate în actele legislative și normative privitoare la organizarea şi desfăşurarea 

învăţământului superior în Republica Moldova impun politici şi strategii manageriale specifice ce 

urmăresc o reevaluare a componentelor procesului instructiv-educativ cât şi organizatoric funcţional. 

Obiectivul fundamental al Catedrei „Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate” îl 

constituie consolidarea şi dezvoltarea activităţii didactico-ştiinţifice. Catedra este preocupată 

permanent pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, astfel încât să se asigure formarea 

de specialişti capabili de a-şi asuma responsabilităţi şi competenţe în diversele domenii de activitate. 
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În acest context obiectivul fundamental al Catedrei „Administrarea Afacerilor, Marketing și 

Contabilitate” trebuie să răspundă comandamentului principal, acela de a crea specialişti cu înaltă 

calificare care să se încadreze în circuitul socio-economic naţional şi european, element ce va 

distinge Catedra „Administrarea afacerilor şi marketing” în reţeaua unităţilor de cercetare din 

republică.  

Pentru realizarea acestui obiectiv major, sunt urmărite următoarele obiective strategice:  

1) Creşterea eficienţei la nivel organizatoric 

a) reevaluarea periodică a programelor de studiu având în vedere cererea de pe piaţa forţei de 

muncă 

b) înfiinţarea unor noi programe de studiu care să fie atractive pentru absolvenţii de licee 

c) organizarea de cursuri masterale atât de cercetare cât şi profesionalizare, conform 

specificului local şi regional 

d) organizarea şcolii doctorale la specializările ce îndeplinesc condiţiile legale 

e) dezvoltarea continuă a bazei didactice şi a celei privind desfăşurarea programelor de 

cercetare 

f) redistribuirea sarcinilor conducătorilor de specializări în vederea optimizării planurilor de 

învăţământ luând în considerare corelarea lor într-un sistem unitar care să răspundă dinamicii 

tehnologiilor didactice naţionale cât şi comunitare 

g) realizarea unui cadru optim pentru încheierea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ şi 

cercetare pe plan local, regional, naţional şi internaţional 

h) crearea unei oferte educative atractive care să răspundă cererii perfecţionării forţei de 

muncă prin organizarea unor cursuri teoretico-aplicative de scurtă durată 

- dezvoltarea permanentă a procesului didactic și aplicarea noilor tehnologii informaționale 

- implementarea unui mecanism de monitorizare a evoluției profesionale a  

- modernizarea strategieiu de ghidare a studenților 

 

2) Realizarea procesului de formare profesională continuă la catedră 

Pentru realizarea cu succes a stagiilor de formare a cadrelor didactice şi manageriale şi 

atingerea finalităţilor preconizate, au fost asigurate premisele curriculare, informaţionale, tehnice şi 

tehnologice, materiale, sinergetice: 

 desfăşurarea şedinţelor catedrei cu o periodicitate de o dată în lună, la care urmează a 

se discuta principalele aspecte instructive, organizaţionale și de cercetare 
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 cercetarea problematicii în domeniul eficientizării procesului de formare profesională 

continuă; 

 identificarea necesităţilor de formare profesională a cadrelor didactice şi actualizate 

conţinuturile programelor de studiu; 

 elaborarea de curricule şi suporturi de curs pentru disciplinele incluse în planul de 

studii; 

 elaborarea suporturilor de formare în varianta POWER POINT; 

 stabilirea relaţiilor de parteneriat și încheierea contractelor cu întreprinderile din ţară 

şi de peste hotare pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică; 

 monitorizarea nivelului de predare a disciplinelor din componenţa catedrei, cu asistări 

la orele de curs şi seminar;  

 discutarea și analiza materialelor științifice și înaintarea acestora spre publicare 

 organizarea şedinţelor de analiză, evaluare a calităţii cursurilor, cu trasarea direcţiilor 

de îmbunătăţire a activităţii catedrei. 

3) Creşterea eficienţei şi competitivitiiţii procesului didactic şi adaptarea ofertei 

educaţionale, la cerinţele pieţei muncii 

a) crearea unui climat care să asigure un proces instructiv-educativ modern, interactiv, atât în 

ceea ce priveşte transmiterea noilor cunoştiinţe cât şi în asimilarea lor 

b) analiza periodică a programelor analitice la disciplinele fundamentale complementare cât 

şi opţionale pentru o armonizare a acestora la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ 

c) informatizarea procesului didactic şi valorificarea bazei de date din cadrul catedrei şi 

universitate 

d) organizarea unor programe de studii în limbi străine pentru pregătirea de specialişti cu 

înaltă calificare pentru piaţa naţională şi comunitară a forţei de muncă 

e) regândirea practicii studenţeşti prin organizarea unor parteneriate cu agenţii economici cât 

şi cu instituţiile publice, precum şi valorificarea experienţelor dobândite în această activitate în 

înlocuirea lucrărilor de licenţă şi masterat 

f) creşterea ponderii materialelor didactice furnizate studenţilor în format electronic prin 

intermediul mijloacelor multimedia 

g) definitivarea şi îmbogăţirea suporturilor de curs la fiecare disciplină şi titular de curs 
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h) continuarea acţiunilor de modernizare a conţinutului procesului de învăţământ, de ajustare 

a planurilor de învăţământ, în sensul restructurării şi alinierii permanente la standardele şi cerinţele 

actuale. 

i) analiza periodică a acoperirii cu materiale didactice a tuturor disciplinelor din planurile de 

învăţământ ale specializărilor coordonate. 

l) modernizarea procesului didactic sub aspectul metodelor de transmitere, asimilare şi 

verificare a fixării cunoştinţelor. Cu precădere, se va urmări un învăţământ interactiv, axat mai mult 

pe munca studentului. 

m) analiza de substanţă şi de conţinut, la nivelul cadrelor didactice, a curriculelor şi 

armonizarea lor globală la nivelul catedrei pentru eliminarea suprapunerilor şi cresterea adecvării la 

cerinţele actuale 

4) Dezvoltarea cercetării ştiinţifice de specialitate în concordanţă cu strategia şi 

priorităţile definite nivel local, naţional şi european 

a) organizarea unor programe de cercetare în concordanţă cu obiectivele formulate de 

catedrele de specialitate din facultate cât şi cu cele conturate la alte catedre ale universităţii. 

b) organizarea de sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru cadrele didactice şi 

studenţi 

c) îndeplinirea obiectivelor de cercetare ce revin fiecărui cadru didactic în conformitate cu 

standardele anuale impuse de Senatul Universităţii 

d) participarea la sesiuni naţionale şi internaţionale de comunicări ştiinţifice şi 

implementarea experienţei dobândite în colectivele de cercetare ce activează la nivelul facultăţii. 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu universităţi din spaţiul european 

e) organizarea de colective mixte - cadre didactice şi studenţi - pentru promovarea unor 

programe de cercetare cu relevanţă regională şi naţională 

f) promovarea unor reviste de specialitate ale catedrei şi acreditarea celor existente 

g) stimularea formelor de pregătire prin doctorat a cadrelor didactice şi atragerea lor în 

colectivele de cercetare existente 

h) crearea unui centru de cercetare pentru programul de studiu „Științe Economice” 

i) propunerea a cel puţin două proiecte de cercetare la nivel de catedră 

5) Dezvoltarea permanentă a bazei materiale 

a) asigurarea accesului la bazele de date ale bibliotecii universităţii 

b) înfiinţarea unor centre de documentare la nivelul fiecărei catedre în funcţie de programele 

de cercetare ce se derulează 
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c) crearea unor parteneriate cu agenţii economici în vederea îmbunătăţirii bazei materiale a 

catedrei urmărindu-se crearea unor centre pilot cu funcţii didactice şi de cercetare 

d) constituirea unui fond de carte diversificat la nivelul bibliotecii 

- derularea unor programe informaționale, menite să stimuleze capacitățile studenților 

6) Îmbunătăţirea resursei umane 

a) atragerea tinerilor cu rezultate deosebite în activităţile didactice şi de cercetare în vederea 

angajării lor pe posturile vacante 

b) sprijinirea cadrelor didactice tinere în vederea finalizării studiilor doctorale şi a celor 

postuniversitare naţionale şi internaţionale 

c) găsirea unor forme de stimulare a cadrelor didactice care obţin rezultate deosebite în 

activitatea de cercetare şi predare cât şi în cea educativă cu studenţii 

d) perfecţionarea sistemului de formare şi pregătire continuă prin constituirea echipelor de 

lucru şi de cercetare bazate pe modelul corelaţiei dintre echipă şi mărimea performanţei  

f) centrarea pe un management al calităţii în domeniul factorului uman încât acesta să se 

dezvolte ca un generator complex de vectori în spaţiul european al cunoaşterii şi cercetării 

g) informatizarea totală a catedrelor şi secretariatelor facultăţii prin optimizarea funcţionării 

din punct de vedere informatic şi comunicaţional 

i) asigurarea oportunităţilor de promovare pe posturi didactice şi analizarea profundă a 

posibilităţii scoaterii de noi posturi la concurs, în contextual scăderii nesiguranţei în ceea ce priveşte 

numărul viitor de studenţi. 

k) activitate susţinută şi responsabilă de promovare în ierarhia universitară bazată pe 

evaluarea calităţii activităţii didactice şi de cercetare. Promovarea cadrelor didactice din catedră va 

reprezenta o prioritate, având în vedere faptul că reprezintă un indicator important în acreditare, 

aprobarea masteratelor etc., cât şi o forma de satisfacere a unor interese personale, cu implicaţii 

directe asupra activităţii didactice şi de cercetare. 

l) participarea cadrelor didactice la programe de cooperarea internaţională prin accesul la 

burse, stagii peste hotare etc. 

m) preocuparea pentru motivarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, prin politici de 

promovare care vor ţine cont de activitatea la catedră. În spiritul transparenţei se vor afişa în catedra 

graficul activităţilor care se vor desfaşura şi o contorizare a activităţii fiecărui cadru didactic 

7) Management şi transparenţa actului decizional 

a) repartizarea sarcinilor ce revin membrilor catedrei 
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b) analiza periodică a distribuirii sarcinilor şi atribuţiilor administrative ce revin şefului 

catedrei 

c) o mai bună politică în ceea ce priveşte gestionarea financiară la nivel de catedre a 

fondurilor pentru dotări, consumabile şi alte oportunităţi ce se ivesc 

d) evidenţa informatizată a situaţiei şcolare a studenţilor şi o mai bună centralizare a situaţiei 

taxelor şcolare, a rezultatelor examenelor şi reexaminărilor cât şi a respectării regulamentelor 

creditelor transferabile 

e) îmbunătăţirea regulamentelor de ordine interioară privind activitatea studenţilor şi a 

cadrelor didactice 

f) implementarea unui sistem electronic de management al documentelor catedrei; 

implementarea unui sistem de management al calităţii; 

g) luarea hotarârilor fundamentale prin consultare şi consens; consultarea membrilor catedrei 

în alcătuirea statului de funcţii; elaborarea unui raport anual asupra gradului de îndeplinire a 

planului managerial; 

h) activitate susţinută pentru repartizarea echitabilă a fondurilor la nivel de catedră şi 

reprezentarea intereselor catedrei la nivelul conducerii facultăţii. 

- înaintarea propunerilor privind perfectarea actelor legislative și normative ce tine de 

procesului de învățămînt superior 

- înformarea profesorilor cu schimbările parvenite  în procesul de învățămănt 

8) Îmbunătăţirea raporturilor cu studenţii 

a) folosirea unor mijloace eficiente în dialogul permanent ce trebuie să existe între catedră şi 

organizaţiile studenţilor 

b) stabilirea sarcinilor şi redistribuirea periodică a acestora ce revin tutorilor pe ani de studii 

c) crearea unui cadru nou privind recrutarea viitorilor studenţi în funcţie de interesele 

catedrei 

d) organizarea unor informări reciproce şef catedră - studenţi, cu privire la obiectivele 

strategice ce definesc viaţa universitară din Facultatea „Științe Economice”  

e) elaborarea procedurii de integrare şi orientare a studenţilor din anul I de studiu 

f) dezvoltarea activităţii de tutoriat prin stabilirea unui orar de consiliere curriculară şi 

academică pentru fiecare an de studiu 

g) organizarea bisemestrială a sesiuni lor de informare a reprezentanţilor studenţilor în 

vederea comunicării deciziilor adoptate la nivelul Consiliului facultăţii, catedre şi Senat 
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