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1. SCURTĂ ANALIZĂ A REZULTATELOR CATEDREI PENTRU 2020-2021 ȘI 

PLANUL DE LUCRU PENTRU ANUL ACADEMIC 2021-2022 
Facultatea din cadrul Catedrei de Contabilitate și Finanțe pentru anul universitar 2020-2021 era încadrată 

din 11 persoane, toți angajați cu normă întreagă. Inclusiv cu diplome academice 6 persoane dintre ei 1 actor. 

profesori și 5 conferenți universitari. 

Vârsta medie a cadrelor didactice ale catedrei pentru anul trecut a fost de 46 de ani. 

În anul universitar 2020-2021, la catedră au fost planificate 8435 de ore, dintre care 8554 de ore au fost 

efectiv finalizate. Abaterea + 119 ore se datorează mișcării contingentului. 

Cadrele didactice de la Catedra de Contabilitate si Finante desfasoara activ activitati in directia 

activitatilor didactice, de cercetare, organizatorice si educationale. Catedraul de Contabilitate și Finanțe 

gestionează cercetarea științifică a studenților catedrei, precum și gestionează lucrări licențiate. În același timp, 

personalul Catedrei este supraveghetor științific al articolelor studențești. În colecțiile proprii de conferințe ale 

facultății și universității, precum și în evenimente științifice în afara KSU. 

8 profesori ai catedrei au diplome la trecerea la modulul Psihopedagogic. 

Pe parcursul anului trecut, personalul catedrei a participat la traininguri cu antreprenori din regiune. 

Contribuția la dezvoltarea potențialului Catedrei de Contabilitate și Finanțe se realizează prin activitatea 

centrului științific al Centrului Național de Cercetare „Progres” sub îndrumarea profesorului Parmakli DM, în 

ale cărui activități Todorici LP, Dudoglo TD iau un parte activă. 

Cadrele didactice ale catedrei sunt membri ai grupului de lucru privind elaborarea de programe și strategii 

de dezvoltare naționale, regionale, de exemplu, privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Învățământului a 

UAT Găgăuzia. 

În perioada 2020-2021, catedraul a promovat cu succes acreditarea pentru ciclul II de învățământ în 

cadrul programului „Corporate Finance” și, de asemenea, a depus documente pentru autorizarea programului 

de master „Contabilitate și audit în sectoare economice”. 

Ținând cont de cele de mai sus, precum și de obiectivele și standardele din domeniul învățământului 

superior, pentru anul universitar 2021-2022 au fost stabilite următoarele sarcini: 

1. Îmbunătățirea calității procesului educațional; 

2. Dezvoltarea potențialului științific al catedrei; 

3. Îmbunătățirea metodelor de lucru educațional; 

4. Extinderea gamei de organizare de evenimente; 

5. Extinderea participării catedrei la activitățile proiectului; 

6. Consolidarea orientării în carieră a catedrei; 

7. Pregătire pentru promovarea acreditării pentru ciclul I de specialități Contabilitate și Finanțe și 

Bancar 

8. Admiterea autorizației în cadrul programului ciclului II „Contabilitatea și auditul în sectoare ale 

economiei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SCURT INFORMAȚII PRIVIND SCOPUL LUCRĂRII, PERSONALUL ȘI ZONA 

CATEDREI 

Volumul de muncă prestat de catedră în anul universitar 2021-2022 este de 9226,20 ore, din 

care: 

a) sesiuni de instruire _______ 9310.30________________ ore, inclusiv: 

− cursuri de curs 2353 ore; 

− Studii de laborator ore; 

− Lecții practice 2042 ore; 

− Alte tipuri de activități la clasă ore; 

− Profesionist în practică pedagogică ore; 

− Practică introductivă ___________29,2______ ore; 

− Practică industrială ____________ 145_________________ ore; 

b) munca de cercetare (fara contracte economice) ______ ore; 

Din volumul total de muncă efectuată: 

 
a) cadre didactice cu normă întreagă   ore; 

b) cu fracțiune de normă ore; 

c) cadre didactice cu salariu orar  ore; 

1. Catedraul din anul calendaristic curent va efectua 

Lucrări de cercetare la bugetul de stat 

Pe  lei; 

Gospodărie contractual 5000 lei; 

 

2. Catedraul se pregătește 

A. doctoranzi  Uman; 

b. Solicitanții  Uman; 

 
 

În anul universitar vor fi pregătiți să susțină dizertații: 

 
A. studenți absolvenți; 

b. solicitanții; 

3. Catedraul are laboratoare științifice 

 

1. Centrul de cercetare „Progres” sub conducerea Parmakli D.M., d.hab.prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Personalul catedrei pentru anul universitar în cuantum unuunu_____Uman. 
 
 

 Cap 

catedr

a roi 

Profesio

nalaşte
rnuturi 

Dotsen

-
Cam

arad 

 

Rev. 

 

Asista. 

 

Total 

Aprobat       

De fapt 
cu personal 

 
unu 

 
 

 
6 

 
2 

 
3 

 
unsp
rezec

e 

 

3. Personalul didactic și suport este avizat în 

Cantitate unu unități, inclusiv: 

birouri   , asistent 

senior de laborator 

  unu , asistenți de 

laborator ai preparatelor seniori   , droguri 

  formarea maeștrilor  
 

 

4. Catedraul ocupă camera Nr. - etajul I, noua clădire a KSU 

 

Cu suprafata totala 52 m2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR EDUCAȚIONALE PE SUBIECTE UNITATE DE 

CATEDRA 

Catedraul de lucru educațional și metodic 

(Planificarea procesului de învățământ, înființarea de cursuri speciale, seminarii, ateliere 

speciale, lucrări semestriale, cursuri și examene de stat, teste, lucrări de laborator. Organizarea muncii 

independente a studenților. Introducerea de noi metode, forme și mijloace de predare. a lucra în noul 

an universitar.Pregătirea și desfășurarea practicii pedagogice industriale și educaționale.Lucrarea 

sălilor de clasă și a laboratoarelor etc.) 
 

Nu. 

P/n 

Forme de lucru Sincroniz
are 

Interpreți Despre 

implementare 

unu Dezvoltarea curriculei pentru 

disciplinele catedrei 

pentru primul semestru 2021-2022 al anului 

Septembrie Angajatii 

catedrae 

 

2 Elaborarea de ghiduri pentru 

redactarea lucrărilor semestriale la 

specialitatea „Contabilitate” și la 

specialitatea „Finanțe și bănci” 

Septembrie 

octombrie 

Sviridenco L.A. 
Todorici L.P. 

 

 

3 Elaborarea programelor de inițiere, producție 
și practică de licențiere a ciclului I de 
specialități Contabilitate și Finanțe și Bancar 

Septembrie Sviridenco L.A. 
Mogîldia S.N. 
Zlatova S.I. 
Chiurcciu V.I. 

 

4 Elaborarea ghidurilor metodologice cu ISBN 
pentru toate tipurile de practica si redactarea 
tezelor din ciclul I al specialitatii 
Contabilitate 

noiembrie 
decembrie 

Sviridenco L.A. 
Mogîldea S.N. 
Zlatovcena I.D. 
 

 

5 Elaborarea de ghiduri metodologice cu ISBN 
pentru toate tipurile de practica si redactarea 
tezei ciclului I al specialitatii Finante si 
Banca 

noiembrie 
decembrie 

Dudoglo T.D. 
Zlatova S.I. 
Chiurcciu V.I. 

 

6 Efectuarea practicii profesionale în cadrul 
programului de master Corporate Finance 

noiembrie 
decembrie 

Carabet M.A. 
Todorici L.P. 
Taușanji K.P. 

 

7 Dezvoltarea biletelor pentru iarnă 

sesiune de examinare 

decembrie Angajatii 

catedrae 

 

opt Dezvoltarea curriculei pentru 

discipline ale catedrei pentru semestrul II 

Decembrie - 
ianuarie 

Angajatii 

catedrae 

 

9 Dezvoltarea biletelor către stat 

examen, precum și toată documentația SEC 

la specialitățile Contabilitate și Finanțe și 

Bancar 

Martie 

 
Sviridenco L.A. 

Carabet M.A. 

 

10 Crearea și finalizarea cursurilor electronice 

pe MOODLE 

septembrie-

noiembrie 

2021 

Dudoglo T.D.  

     



4. LUCRĂRI LA EMISIUNEA CATEDREI DE MATERIALE EDUCAȚIONALE ȘI 

METODOLOGICE DE AJUTOR VIZUAL, ARTICOLE ȘTIINȚIFICE, MONOGRAFII DE 

MANUALE 
 

Nu

. p 

/ p 

 

Autorii 

 

Denumirea 
lucrărilor 

Termen 
preparateMa
nuscrise 

Realperforma

nţă 

unu Publicarea de monografii în direcția 

cercetării, conform temelor precizate în 

planurile individuale 

Profesori catedrae In cursul anului  

2 Publicarea de publicații științifice în 
direcția cercetării, conform temelor 

specificate în 
planuri individuale 

Profesori 

catedrae 

In cursul anului  

3 Publicarea ghidurilor pentru redactarea 
unei lucrări licențiate în specialitatea 

Contabilitate 
 

Publicarea ghidurilor pentru redactarea 

unei lucrări licențiate în specialitatea 

Finanțe și Bancar 

 

Sviridenco L.A. 

Mogîldea S.N. 

 
 

Chiurcciu V.I. 
Zlatova S.I. 

Dudoglo T.D. 

 
 

decembrie 2021 

 

4 Ediție Instruire beneficii
 pede Parmakli D.M., 
Todorici L.P. „Performanța financiară a 
întreprinderii: analiză și planificare 
statistică” (manual) 
 

Todorici L.P. septembrie 2021  

5 Ediție de manuale de L.P. Todorici. 
„Finanța întreprinderilor” (manual) 
 

Todorici L.P. ianuarie 2022  

6 Publicarea unui material didactic realizat 
de Dudoglo T.D. 
 

„Atelier de 
statistică” 

iunie 2022  

7 Manual Zlatovchen I.D. "Etică 
profesională" 

eu jumătate de an  

opt Ediție de manuale de Taușanji K.P. 
(tutorial) 

Microeconomia în 
diagrame» 

februarie 2022  

9 Ediția manualului educațional și practic 
Carabet M.A. 

„Bazele analizei 
economice” 

In cursul anului  

10 Manual Taușanji K.P. „Filosofia 
economiei” 

Septembrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE - CERCETARE 
 

Nu

. p / 

p 

Subiectul este 

bugetul de stat sau 

contract economic 

Subiectcercetare sau 

Denumirea funcției 

Rezultatul 

muncii 

Data expirării Realperformanţ

ă 

un

u. 

Tema contractuala 

casnica RU APK ATU 

Gagauzia 

Analiza productivității 

terenurilor la cultivarea 

principalelor culturi în 

agricultură UTA Găgăuzia 

Dudoglo T.D. 

studiu 

octombrie  

2. Studii de doctorat 

USM în specialitate 
"Management" 

Zlatova S.I. Depunerea 

minimelor de 
candidați 

septembrie 2023  

3. Mică apărare de 

doctorat 
disertații 

Zlatovcena I.D. Mică apărare decembrie 2021  

4. Mică apărare de 

doctorat 
disertații 

Mogîldea S.N. Mică apărare martie-mai 2022  

5. Mică apărare de 

doctorat 

disertații 

Sviridenco L.A. Mică apărare martie-mai 2022  

6. Activitatea 

Centrului de 

Cercetare „Progres” 

Studii demetode de 

analiză în economie 

studiu de îmbunătățire a 

eficienței în agricultură. 

Pe parcursulal 

anului 

  

7. Participarea 

personalului 

catedrei 

Organizarea si 

participarea la a VII-a 

Conferinta Nationala 
Stiintifica si Practica 

Probleme și provocări ale 

economiei regiunii în 
condițiile 

globalizarea 

Rezumat de 

articole 

decembrie  

opt. Participarea 

personalului 
catedrei în calitate 

de supraveghetori 

științifici 

Organizarea și 

participarea la a II-a 
Conferință internațională 

științifică și practică a 

studenților Probleme și 
provocări ale economiei 

regionale în 

condiţiile globalizării 

Rezumat de 

articole 

noiembrie 

decembrie 

 

9. Personalul catedrei Scrierea articolelor 

științifice 

Pe parcursul 

unui an 

In cursul anului  



6. LUCRĂȚI PENTRU LEGĂTURA CU ȘCOALA ȘI AJUTA ȘCOALA 

(Studiul, generalizarea și diseminarea experienței școlilor și a profesorilor, munca educațională și 

metodologică a catedrei cu profesorii, elevii și părinții elevilor) 
 

Nu. 

p/p 
Forma de lucru Perioada de 

executie 
Rezultatla Interpreți Marca de 

finalizare 

unu. Lucrul în campanie: dezvoltare 

graficăvizitând licee, colegii 

din interior 

Îndrumare in cariera 

decembrie2021 Programa Zlatovcena I.D. 

Zlatova S.I. 
 

2 Îmbunătățirea materialului de 
campanie pentru lucrul cu 

solicitanții 

In cursul 
anului 

Broşură Personalul 
catedrei 

 

3 Ținând o zi a porților deschise 

pentru solicitanți 

martie 2022 Întâlnire cu 

liceeni și 
absolvenți de 

facultate 

Sviridenco L.A. 
Zlatovcena I.D. 

Todorici L.P. 

Carabet M.A. 

 

4 Vizitarea site-urilor de 
campanie 

martie-aprilie 
2022 

Întâlnire cu 
liceeni și 

absolvenți de 

facultate 

Personalul 
catedrei 

 

5 Organizarea unui concurs 

și/sau olimpiade a liceenilor 

februarie 2022  Carabet M.A. 
Zlatova S.I. 

Sviridenco 
LA. 

 

 

7. MANAGEMENTUL CERCULUI DE STUDENTI ȘI LUCRĂRI DE CERCETARE A 

ELEVILOR 
Nu. 

p / p 

Numele cercului studentesc sau tema 

lucrării științifice a elevului 

interpret (profesor) Termenul 

lucrării 

Rezultat Semnele de 

finalizare 

 

unu 

Analiza solvabilității întreprinderii 

(pe exemplul SRL „Gagauz-Gaz”) 

Mihailova V.G. 

(Sviridenco L.A.) 

noiembrie articol  

2 

 

Analiza organizarii contabilitatii de 

gestiune la intreprinderea SA 

"Tomai-Vinex" 

Țepeniuc Galina 

(Sviridenco L.A.) 

noiembrie articol  

3 
 

Probleme moderne și îmbunătățirea 
procesului de organizare a auditului 

intern 

Tanova Valeria 
(Sviridenco L.A.) 

noiembrie articol  

4 
 

Rolul IFRS în economia modernă Marina Petrova 
(Carabet M.A.) 

noiembrie articol  

5 

 

Particularitățile contabilității 

capitalului propriu al 

întreprinderilor din Republica 
Moldova în condiții moderne 

Boșcova Maria 

(Cherga T.B.) 

noiembrie articol  

6 

 

Inovații în Găgăuzia: proiectul 

TEKWILL 

Caldarar Raisa 

(Zlatovcena I.D.) 

noiembrie articol  

7 
 

Povara fiscală: relevanța 
schimbărilor și perspectivelor 

Alena Gaidarji 
(Todorici L.P.) 

noiembrie articol  



8. SEMINARII ŞTIINŢIFICE ALE CATEDREI 

Nu. 

p / p 

Subiectul rapoartelor vorbitor Note de finalizare cu data 

unu Întocmirea CV-ului și 

dezvoltarea carierei pentru 

studenții Facultății de 

Economie 

Chiurcciu V.I. 
 

    

    

 

 

   

 

9. CĂLĂTORII ŞTIINŢIFICE DE AFACERI 

 

Nu. p / p Cui i se acordă Unde și în ce 

scop 

Termen Notă 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

10. EMISIUNEA TIMPULUI DE CĂTRE MEMBRII CATEDREI PENTRU A 

REALIZĂ LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

 

Nu. p / p Cui să elibereze Baza Termen Note 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

11. PARTICIPAREA CATEDREI LA CONFERINȚE ȘI SEMINARE ALE 

PROFESORILOR 

La Universitatea de Stat Comrat și nu numai 

Nu. p 

/ p 

La ce conferință și cu ce raport Interpreți Termen Semnele de 

finalizare 

unu. Conferința științifică internațională 
„30 DE ANI DE REFORME 

ECONOMICE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA: PROGRES ECONOMIC 

PRIN INOVAȚIE ȘI 

COMPETITIVITATE”, 24-25 septembrie 

2021 

Sviridenco L.A. 

Zlatovcena I.D. 

Septembrie  

2. A treia competiție internațională pentru 

lucrări de cercetare studenților în economie 

Todorici L.P. 

Carabet M.A. 

Dudoglo T.D 
Sviridenco L.A. 

noiembrie  

3. Academia TAX EBA Sviridenco L.A. 

Mogîldea S.N. 

Zlatovcena I.D. 
Carabet M.A. 

noiembrie 

decembrie 

 

4. VII Conferinta Nationala Stiintifica si 

Practica 

„Probleme și provocări ale economiei 
regionale în contextul globalizării”, 

care va avea loc pe 23 decembrie 2021. 

 

Carabet M.A. 

Todorici L.P. 

Cerga T.B. 
Batișev R.A. 

Sviridenco L.A. 

Chiurcciu V.I. 

decembrie  

5. Conferință internațională științifică și 

practică dedicată împlinirii a 31 de ani a 

Universității de Stat Comrat „Știință. 

Cultură. Educaţie" 

Personalul catedrei februarie  

6. Prelegerea „Structura financiară și costul 

capitalului” 

Todorici L.P. ianuarie  

7. Prelegerea „Utilizarea graficelor în analiza 

statistică” 

Dudoglo T.D. 

 

februarie  

     

 

12. MUNCĂ EDUCAȚIONALĂ LA CATEDRA 

Nu. 

p / p 

Forme de lucru Interpreți Termen Semnele de 

finalizare 

unu Ceas de curator EF-21 Zlatovcena I.D. In cursul anului  

2 Ceas curator EBU-20 Sviridenco L.A. In cursul anului  

3 Ceas curator EF-19 Zlatova S.I. In cursul anului  

4 Sarcina la catedra Asociat catedrae In cursul anului  

     

     

 

 

 

 

13. LUCRAREA CATEDREI ÎN CATEDRAUL DE CORESPONDENȚĂ 



 

Nu. p / 

p 

Forme de lucru Termen Interpreți Marca de 

finalizare 

unu Finalizarea liniilor directoare pentru 

efectuarea testelor la disciplinele 

specialităților „Finanțe și Bancar” și 

Contabilitate 

Pe 

parcursulan 

scolar 

Angajații Catedrei 

de Contabilitate și 

Finanțe 

 

2 Implementarea consilierii pentru 

studenții prin corespondență 

formarea în timpul sarcinii de cadre 

didactice la Catedra de Economie 

Pe 

parcursulan 

scolar 

Angajații Catedrei 

de Contabilitate și 

Finanțe 

 

3 Realizarea de briefing cu privire la 
implementarea lucrărilor semestriale, 

tezelor pentru gradul de licență, rapoarte 

asupra practicii de producție 

Pe 

parcursulan 

scolar 

Angajații Catedrei 

de Contabilitate și 

Finanțe 

 

4 Implementarea managementului cursului, 

teze pentru gradul de licenta, rapoarte 
privind trecerea practicii 

Pe 

parcursulan 

scolar 

Angajații Catedrei 

de Contabilitate și 

Finanțe 

 

5 Implementarea leadership-ului în 

procesul de realizare a practicii de 

producție. 

Pe 

parcursulan 

scolar 

Angajații Catedrei 

de Contabilitate și 

Finanțe 

 

14. LUCRĂRI CATEDREI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A BAZEI EDUCAȚIONALE ȘI 

MATERIALE 

 

Nu. 

p \ p 
Ce este planificat Termen Interpreți Semnele de 

finalizare 

unu Reîntregirea potențialului de bibliotecă 

al catedrei cu materiale didactice, 
manuale, colecții, monografii, 

materiale ale publicațiilor științifice, 

realizate de profesori și profesori 

componenţa catedrei 

Contabilitate și finanțe 

Pe parcursul anului 

universitar 

AngajatiiCatedraul 

Contabilitate si 
Finante 

 

4 Științific 

activităţi în cadrul Centrului de Progres 
al Universităţii de Stat Comrat 

Pe parcursul anului 

universitar 

Angajații catedrei 

implicați în activitatea 

Centrului de Progres 

 

 

 

 
 

 

 

15. LUCRĂRI CU CERCUL DE STUDENTI ŞI LUCRĂRI DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ A ELEVILOR 



 
 

Nu

. p 

/ p 

Tipul (forma) muncii Termen Profesor Marca de 

finalizare 

unu Vizitarea Forumului de investiții septembrie 2021 Sviridenco L.A. 

Zlatovcena I.D. 

 

2 Seminar împreună cu Microinvest 

„Cum să începi o carieră într-o 

companie lider pe piața nebancară din 

Moldova” 

noiembrie 2021 Sviridenco L.A. 

Zlatovcena I.D. 

 

3 Conducerea unei conferințe 

științifice și practice internaționale 

studențești a Facultății de 

Economie a KSU 

noiembrie 

2021 

SIC 

"Progres" 

 

4 Quest Financier 2021 aprilie 2022 Carabet M.A. 

Sviridenco L.A. 
 

5 Găzduirea Jocurilor Olimpice 
Contabil 2021 

aprilie 2022 Zlatovcena I.D. 
Cerga T.B. 

Mogîldea S.N. 

 

6 Atragerea studenților să efectueze 

cercetări științifice ca parte a 

muncii într-o cercetare 
Progresul centrului 

In cursul 

anului 

Todorici L.P. 

Dudoglo T.D. 
 

7 Concurs de absolvire 

lucrări de calificare a 

elevilor ciclului II 

mai 2021 Membrii catedrei  

 

16. LUCRU CU PERSONALUL CATEDREI 

 
Nu. p 

/ p 

 

Tipul (forma) muncii 

 

Termen 

 

Interpreți 

Marca de 

finalizare 

unu Pregătirea și discutarea întrebărilor 
privind aplicarea la Consiliul Educațional 

și Metodologic al KSU cu privire la 

recomandarea de publicare a lucrărilor 

științifice ale angajaților 

Pe parcursul 
anului universitar 

Cap Catedraul de 

Economie 

 

2 Organizare de excursii ale angajatilor la 

seminarii legate de schimbul de 

experienta, cursuri de perfectionare in 

universitati din Republica Moldova, din 
strainatate 

Pe parcursul 

anului universitar 

Administrația KSU  

3 Asistență în stabilirea legăturilor 

creative, de cercetare între cadrele 

didactice ale Catedrei de Contabilitate și 
Finanțe și personalul Catedrei 

Universităților din Republica Moldova 

Pe parcursul 

anului universitar 

Cap Catedraul de 
Economie 

 

 

 

17. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRII DE CĂTRE ȘEFUL CATEDREI 



(principalele sarcini de control, ce este supus controlului, cine va fi supus controlului, 

termene, etc.) 

Nu. 

p / p 

Evenimente Termen Interpreți 

unu Supravegherea profesorilor de serviciu 

catedra (conform programului de serviciu) 

Pe parcursul 

an scolar 

Cap catedra 

2 Controlul asupra executării activităților planificate 

în planurile individuale de lucru ale cadrelor 
didactice: Muncă educațională și metodologică; 

Lucrări de cercetare; Lucrări organizatorice și 

educaționale 

Pe parcursul 
anului universitar 

Cap catedra 

3 Verificarea jurnalelor de grup (completarea 

în conformitate cu instrucțiunile catedrei de 

management al calității educației) 

Pe parcursul 

anului universitar 
Cap catedra 

4 Controlul calității (nivel) 

lecții de la clasă 

Pe parcursul 

an scolar 

Cap catedra 

5 Implementarea controlului managementului 
științific asupra trecerii producției introductive, 

practică profesională de către studenți 

Pe parcursul 

anului universitar 
Cap catedra 

6 Implementarea controlului asupra 

supravegherii stiintifice a performantelor 

elevilor 

cursuri, control, licență, 

lucrări de maestru 

Pe parcursul 

anului 

universitar 

Cap catedra 



18. PLANUL SESIUNILOR CATEDREI 
, 

2 Aprobarea curriculei pentru semestrul II al 

anului universitar 2021-2022 

Cap catedra  

Nu. 

p/p 

Probleme de discutat vorbitor Semnul de 

completare 

care indică 
datele 

 august 2021   

unu Cu privire la procedura de distribuire a educaţiei 

volumul de muncă pentru anul universitar 2021-2022 

și familiarizarea cu volumul de muncă al profesorilor 

Cap catedra  

2 Despre viitoarele planuri de lucru ale Catedrei de 

Contabilitate si Finante pentru anul universitar 2021-

2022 

Cap catedra  

3 Despre rezultatele SEC de specialități/specializări ale 

Catedrei Contabilitate și Finanțe pentru anul 

universitar 2019-2020 

Cap catedra  

4 diverse Cap catedra  

 septembrie 2021   

unu Luarea în considerare și aprobarea curriculei pe 

discipline, practici și ghiduri metodologice 

Cap catedra  

2 Aprobarea componenței comisiei pentru știință Cap catedra  

3 Aprobarea componenței comisiei de calitate Cap catedra  

4 Aprobarea planului de activitate științifică al catedrei 

pentru anii 2021-2022 

Carabet M.A.  

5 diverse Cap catedra  

 octombrie 2021   

unu Organizarea procesului de învățământ și rezultatele 

unei certificări 

Cap catedra  

2 Aprobarea bazelor de practică ale magistraturii Cap catedra  

3 Procesul de pregătire pentru acreditare și de stabilire a 

standardelor 

Cap catedra  

4 Despre organizarea celei de-a VII-a conferințe 

științifice și practice naționale 

Carabet M.A.  

5 Despre pregătirea concursului internațional de lucrări 

studențești 

Todorici L.P.  

6 diverse Cap catedra  

 noiembrie 2021   

unu Cu privire la pregătirea pentru sesiunea de examene 

de iarnă (pregătirea materialului de examinare) 

oportunitatea de promovare (realizare) certificarea 

cunoștințelor studenților 

Cap catedra  

2 Despre fixarea temelor lucrărilor licențiate la 

specialitățile „Contabilitate” și „Finanțe și bănci” și 

lucrări de master în domeniile „Contabilitate și audit 

în sectoarele economiei” și „Finanțe corporative” 

pentru supraveghetori 

Catedraul Contabilitate si Finante 

Cap catedra  

3 Despre intocmirea raportului de catedra 

la un audit extern în specialitățile Contabilitate și 

Finanțe și Bancar 

Cap catedra  

 Aprobarea biletelor de examen pentru sesiunea de 

iarnă la disciplinele semestrului I 

Cap catedra  

4 diverse Cap catedra  

 decembrie 2021   

unu Pregătirea pentru conferința internațională dedicată 

zilei de naștere a Universității de Stat Comrat. 

Profesorii de catedra  



3 Cu privire la admiterea studenților la distanță 

la sesiune, probleme și realități 

Cap catedra și 

profesori 

 

4 Familiarizarea cu rezultatele auditului intern 

al documentației catedrei și chestionare 

Cap catedra, 

reprezentant al 

catedrei calitate 

 

5 Rezumarea rezultatelor concursului studenților și 

celei de-a VII-a conferințe științifice și practice 

naționale 

Todorici L.P., 

Carabet M.A. 

 

6 diverse Cap catedra  

 ianuarie 2022   

unu Raport despre desfășurarea sesiunii de examene 

(Profesorii catedrei). Rezultatele sesiunii de 

examene de iarnă. 

profesoricatedrae  

2 Raport privind activitățile științifice și 

metodologice ale cadrelor didactice ale 

catedrei 

Zlatovcena I.D. 

Zlatovcena I.D.  

3 Pregătirea pentru internațional cercetare științifică. 

conferință dedicată celei de-a 31-a KSU, 11 

februarie. 

profesoricatedrae  

4 Plan de acțiuni corective pentru 2022 pe baza 

raportului de autoevaluare 

Cap catedra  

5 Aprobare bilet pentru sesiunea de primăvară-vară Cap catedra  

6 diverse Cap catedra  

 februarie 2022   

unu Finalizarea Raportului de Autoevaluare, în 

vederea promovării acreditarii pentru ciclul I 

licenta formare si autorizare Contabilitate si audit in 

sectoare ale economiei 

profesoricatedrae  

2 Aprobarea bazelor de practică pentru 

licență, specialitatea Contabilitate și 

Finanțe și Bancar 

Cap catedra  

3 Aprobarea temelor lucrărilor de diplomă pentru 

licențiatul specialității Contabilitate și Finanțe și 

Bancar 

Cap catedra  

4 Aprobarea comisiei pentru SEC și a celor 

responsabili de formarea biletelor 

Cap catedra  

5 Aprobare bilet pentru sesiunea de primăvară 

pentru grupurile de absolvenți 

Cap catedra  

6 diverse Cap catedra  

 martie 2022   

unu Pe parcursul conducerii lucrărilor de diplomă 

și de master 

profesoricatedrae  

2 Discuție despre procesul educațional și 

rezultatele primei certificări 

Cap catedra, profesorii 
catedrei 

 

3 Formarea de grupuri de lucru pentru 

Olimpiada și căutarea 

Cap catedra  

4 Planul de lucru al campaniei Cap catedra, profesorii 

catedrei 
 

5 diverse Cap catedra  



 aprilie 2022   

unu Aprobarea biletelor de examen la 

Examen de stat 

profesori 

catedrae 

 

2 Raport privind activitățile științifice și 
metodologice ale cadrelor didactice ale 

catedrei 

Sviridenco L.A. 

Mogîldea S.N. 

Sviridenco L.A. 

Mogîldea S.N. 

 

3 Mică apărare a tezelor Profesorii de catedra  

4 Aprobare bilet pentru sesiunea de examene 
de vară 

Cap catedra  

5 Aprobarea bazelor de practică pentru practica 
introductivă pentru 1 și 2 cursuri 

Cap catedra și șefi de 

practică 

 

6 Rezultatele olimpiadei și căutarea 
licențiatului 

Carabet M.A. 

Zlatovcena I.D. 

 

7 diverse Cap catedra  

 mai 2022   

unu La admiterea studenților la sesiunea de examene 

și SEC 
Cap catedra, profesorii 

catedrei 

 

2 Raport privind activitățile științifice și 

metodologice ale cadrelor didactice de la 

catedra Zlatova S.I. 

Zlatova S.I.  

3 Rezultatele practicii industriale trecute Lideri de practică  

4 Rezultatele acreditării și autorizării Cap catedra  

5 diverse Cap catedra  

 iunie 2022   

unu Discuție asupra rezultatelor HEC profesori 

catedrae 

 

2 Discutarea rezultatelor sesiunii de examen de 

primăvară-vară 

Cap catedra, profesorii 

catedrei 

 

3 Rezumând rezultatele anului universitar 2021-

2022 

Cap catedra, profesorii 

catedrei 

 

4 Discuție de preîncărcare profesori 

catedrae 

 

 

 

Alte tipuri de muncă ale catedrei 

1. Îndatorirea cadrelor didactice la Catedraul de Contabilitate și Finanțe; 

2. Prezența reciprocă la orele de clasă ale profesorilor; 

3. Revizuirea lucrărilor științifice (monografii, publicații, manuale, materiale didactice, recenzii 

lucrări de master); 

4. Participarea la discuții și luarea deciziilor pe următoarele aspecte: 

- Consiliul Facultății de Economie (KSU) 

- Consiliul Educațional și Metodologic (KSU) 

- Senatul (Consiliul Academic) (KSU) 

- Activitatea comisiilor (de profil, pe probleme educaționale și metodologice, activități 

științifice și de altă natură) 

5. Implementarea scopurilor și obiectivelor proiectelor (în cadrul Activităților Internaționale 

Universitare) (sub conducerea (coordonarea) Catedrei de Contabilitate și Finanțe; 

6. Lucru în cadrul Centrului de Cercetare Progress; 

7. Participarea la expoziții de realizări INNO CENTER KDU. 


