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I. Analiză a rezultatelor activității Catedrei de Economie  

pe parcursul anul de studiu 2020-2021 

Scopul principal al Catedrei de Economie este de a satisface cererea crescândă a economiei 

regionale și naționale în Manageri profesioniști, care au cunoștințe și abilități de aplicare 

eficientă a acestora în procesul de formare și implementare a strategiilor, mecanismelor și 

implementării tehnologiilor inovatoare de management pentru dezvoltarea socio-economică 

durabilă a Republicii Moldova, UTA Gagauzia și companii/ organizații/ întreprinderii 

Sarcinile departamentului 

În domeniul activității metodico-didactice: 

- Elaborarea și adaptarea programelor de studii și a planurilor de învățământ pentru specialitățile 

și disciplinele academice ale Catedrei de Economie; 

- Întroducerea tehnologiilor educaționale moderne în procesul de studiu și utilizarea formelor 

interactive de studiu: discutarea situații practice; realizarea rezultatelor a "mesei rotunde"; 

- Intensificarea activității individuale a studențelor/ magistrii: rezolvarea independentă a 

sarcinilor tipice și nestandardizate cu ajutorul programelor de studiu utilizănd ITC, pregătirea 

rapoartelor individuale și de grup și a prezentărilor pe subiecte atribuite etc; 

- Organizarea Seminarii științifice și Conferinței științifico-practice pe teme de actualitate în 

domeniul dezvoltării economice naționale și regionale; 

- Elaborarea, actualizarea și perfecționarea complexelor didactico-metodice la disciplinele 

predate a Catedtei de Economie; 

- Participarea Catedrei de Economie la proiecte de Formare profesională și de Mobilitate a 

cadrelor didactice și a studenților; 

- Organizarea Activității pregătitoare și processul Acreditarea de Stat a specialității/ specializării 

în conformitate cu cerințele Standardelor de studiu, Plan-cadru, Gidul de Accreditare de Stat; 

- Promovarea și publicitatea serviciilor de studiu a Catedrei de Economie la nivelul absolvenților 

liceelor și al ciclului I de studii 

 

În domeniul activității cercetării științifice: 

- Dezvoltarea activităților de cercetare a Catedrei de Economie în conformitate cu planul de 

activitate de cercetării științifice; 

- Implicarea cadrelor didactice și a studenților în elaborarea articolii științifice în reviste 

internaționale de specialitate cu factor de impact (ISI); 

- Organizarea și participarea la Conferințe economice naționale și internaționale, Forumuri 

regionale și Mese rotunde în contextul discutării probleme de actualitate în domeniul dezvoltării 

economice; 

- Organizarea periodică a Seminariilor științifico-metodologice a Catedrei de Economie și a 

Conferințelor științifice cu invitația a absolvenții Catedrei; 

- Formarea relațiilor științifice durabile cu întreprinderile și instituțiile de cercetarea din UTA 

Găgăuzia; 

- Inițierea și pregătirea pentru publicarea de literatură științifică, metodică și didactică atât pe 

cont propriu, cât și în parteneriat cu alte Catedrei și Subdiviziunii a Universității de Stat din 

Comrat; 

- Crearea și supervizarea activităților Comunității științifice către studenților, pregătirea și 

prezentarea rapoartelor studenților la conferințe naționale 

 

În domeniul bazei materiale și tehnice: 

- Participarea la concursuri naționale și internaționale de proiecte științifice și educaționale, în 

scopul de a atrage resurse financiare pentru a îmbunătăți baza materială și tehnică a Catedrei de 

Economie (USC ca întreg); 

- Includerea în programele regionale și naționale de cercetare și dezvoltare a personalului a 

Catedrei de Economie; 



- Dezvoltarea activităților și consolidarea bazei materiale și tehnice a Incubatorului de Innovare 

"InnoCentre KDU" 

Personalul didactic a Catedrei de Economie pentru anul de studii trecut 2020-2021 a fost încadrat 

cu 11 persoane, dintre care 10 a fost angajată cu normă întreagă și 1 cu jumătate de normă. 

Inclusiv 8 persoane cu Grade academice (2 Profesori Universitari și 5 Conferențiari Universitari) 

Vârsta medie a cadrelor didactice din cadrul Catedrei de Economie în anul de studio trecut a fost 

de 47 de ani 

În anul de studii 2020-2021 au fost planificate 9228, 5 ore în cadrul Catedrei de Economie, din 

care 9216, 9 ore au fost efectiv realizate. Abaterea de -11 ore se datorează modificării numărul 

contitativ a contingentului studențesc 

Cadrele didactice din cadrul Catedrei de Economie activează activ în direcția activităților 

didactico-metodice, de cercetare, organizatorice și educaționale. Catedra de Economie realizează 

managementul cercetărilor științifice a doctoranzilor în cadrul catedrei 

Pe parcursul anului de studii trecut 2020-2021, personalul Catedrei de Economie au participat la 

instruiri cu reprezentători din mediul afacerii din regiune UTA Gagauzia (Republicii Moldova) 

La sfârșitul anului de studiu trecut 2020-2021, Catedra de economie a trecut cu succes 

Acreditarea de Stat pentru Specializarea Administrarea Afacerilor (ciclul II de studiu) 

Activitatea a trei Centre de cercetări științifice contribuie la dezvoltarea potențialului Cadedrei 

de Economie: 

1) Centrului de Cercetării Științifice  «Progres» (USC) (conducătorul Parmaсli Dmitrii, Dr. 

Hab. în Economie, Prof. Universitar); 

2) Incubatorului de Innovare "InnoCentre KDU" (conducătorul Levitskaia Alla, Dr. Hab. în 

Economie, Prof. Universitar); 

3) Centrul de carieră și orientare profesională a USC (conducătorul Curaxina Svetlana, Dr. 

în Economie, Conf. Universitar) 

În anul de studii 2020-2021 Catedra de Economie a participăt la proiecte internaționale: 

TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA - 

COMPASS, Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. (Consolidarea 

capacităților în cadrul proiectului COMPASS) 

În acest sens și ținând cont de obiectivele și standardele pentru învățământul superior, au fost 

stabilite următoarele obiective pentru anul de studii 2021-2022: 

1. Îmbunătățirea calității procesului de studii; 

2. Dezvoltarea potențialului cștiințific al Catedrei de Economie; 

3. Îmbunătățirea metodelor de activitatea didactica a Catedrei de Economie; 

4. Extinderea gamei de activități organizaționale a Catedrei de Economie; 

5. Extinderea participării a Catedrei de Economie la activitățile în contextul de a 

proiectelor; 

6. Consolidarea orientării profesionale a activității Catedrei de Economie; 

7. Pregătirea pentru promovarea Acreditării de Stat pentru ciclul I specialitatea 

"Business și Administrarea"; 

8. Susținerea autorizației pentru ciclul II al specializării "Managementul 

marketingului";  

9. Aprobarea autorizării pentru ciclul I specialitatea "Servicii hoteliere, turism și 

agrement"  

 

 



II. Rezumatul al volumului de activitatea, al personalului didactic și indicatorii de 

suprafeței a Catedrei de Economie 

Volumul de cursuri disciplinari  (de ori) în anul de studii 2021-2022: 

A fost împlementată  8991,8 de ore, din care: 

a) Ore de studii _________________________________ de ori, inclusiv: 

Cursuri de prelegere                            2203 de ori; 

Cursuri de laborator                               - de ori; 

Prelegeri practice                                                                      2156 de ori; 

Alte tipuri de studii în auditiriile     - de ori; 

Practică profesională                             115 de ori; 

Practică de producție (familiarizare) 25 de ori; 

Practică industrială 88 de ori; 

Practica de licență 175 de ori 

 

                      b) activitatea de cercetare (fără activitatea contractuală) _____ de ori 

Din volumul total de activităti, se efectuează următoarele direcții: 

        a) cadrele științifico-didactice cu normă didactica  întreagă   10 persoane; 

        b) cadrele științifico-didactice cu jumătate de normă  didactica _______ de ori; 

        c) cadrele științifico-didactice cu plata cu ora ______ de ori 

2. În anul de studii curent (2021-2022), intenționează să realizează următoarele direcții 

importante: 

Activității de cercetări-științifice bugetate de Stat  

Summa contractului (total) ____ MDL; 

Summa contractului de decontare economică (total) ____ MDL 

3. La catedra de Economie în anul de studii 2021-2022 sunt:  

а. Doctoranzi              2                pesoane; 

b. Solicitanți         _______           pesoane 

Tezele de cercetării-științifice în doctorat vor fi investigată în în anul de studii 2021-2022: 

а. Doctorandă (postuniversitară)             1          persoană; 

b. Solicitanți                                        _______           pesoană 

4. Catedra de economie dispune de următoarele centre (laboratoare) în anul de studii 2021-2022: 

1) Centrului de Cercetării Științifice  «Progres» (USC) (conducătorul Parmaсli Dmitrii, Dr. 

Hab. în Economie, Prof. Universitar); 

2) Incubatorului de Innovare "InnoCentre KDU" (conducătorul Levitskaia Alla, Dr. Hab. în 

Economie, Prof. Universitar); 

3) Centrul Tineretul de Inițiativă (conducătorul Aricova Liubov, Doctoranda) 

5. Personalul a Catedrei de Economie pentru anul de stidii 2021-2022: 



а)  personalul științifico-didactic a Catedrei de Economie pentru anul de stidii 2021-2022 aprobat 

de 10 persoane: 

 Șeful 

Catedrei  

Profesor Profesor 

asociat 

Lector Asistent Total 

Efectiv angajat cu   

1 

 

2 

 

6 

 

1 

 

1 

 

10 

 

b) personalul de sprijin didactic și metidologic:  

Сantități                                                                        1               persoană , inclusiv: 

Seful de birou                                                            _____          persoană; 

Asistent de laborator superior                                       1              persoană;  

Tehnicieni superiori de laborator                              ______        persoană 

6. Catedra de Economie să ocupă birou la  etajul I, Blocul (noua clădire a USC). Suprafața totală   

a Catedrei de Economie:      42 m2 (30 m2+12 m2) 

III. Organizarea activității didactice și metodice la disciplinele reunite la Сatedra de 

Economie 

Activitatea didactica și metologică a personalului științifico-didactic a Сatedrei de 

Economie în anul de studii 2021-2022 

(Planificarea procesului de studii, organizarea de cursuri speciale, seminarii speciale, 

ateliere speciale, activității de elaborarea a cursuri disciplinari, examene de cursuri disciplinari și 

examene de Stat, teste, organizarea lecții practice. Organizarea activității independente a 

studentelor/ magistrilor. Introducerea de metodele, formele și instrumentele moderne de predare 

în processul de studii. Principalele întrebări metodice, în direcțiele de rezolvare cu sprijinul a 

cadrele științifico-didactice a Catedrei. Dezvoltarea și realizarea practicii de întruducere, 

industriale și profesionale. Activității de performanță echipamentului technic a ateliere de studii, 

birouri și laboratoare etc.) 

№ 

d/o 

Denumirea activitati Termenul 

executării 

Executor Rezultatul de 

finalizarii 

1 Elaborarea programei de studii 

pentru cursurile disciplinare din 

cadrul Catedrei de Economie 

pentru primul semestru al anului de 

studii 2021-2022 

August- 

Septembrie, 

2021 

Personalul 

științifico-

didactic a 

Catedrei de 

Economie  

Implementată 

2 Elaborarea Ghidul metodologice 

privind elaborarea Raportul practicii 

de licența la specializarea 

«Servicii Hoteliere, Turism și 

Agreement» 

Decembri, 

2021 

Ceaicovskii 

Alexandru, Dr. 

în Economie, 

conf. Universitar 

Procesul-

verbal nr. 

3 Elaborarea unor ghiduri 

metodologice pentru autorizarea 

stagiilor de practică  

Practică în servicii de ospitalitate 

Turism și agrement 

Ianuarie-

Februarie, 

2022 

Personalul 

științifico-

didactic cu 

normă întreagă 

a Catedrei de 

Procesul-

verbal nr. 



Economie 

 

4 Elaborarea de orientări pentru 

redactarea rezumatelor din primul și 

al doilea ciclu 

Decembrie, 

2021 

Musca Snejana, 

Dr. în 

Economie,  

Ianioglo 

Nadejda, Dr. în 

Economie, 

Conf. 

Universitar 

Procesul-

verbal nr. 

5 Elaborarea seturilor de bilete pentru 

sesiunea de examene de iarnă 

Noiembrie, 

2021 

Personalul 

științifico-

didactic a 

Catedrei de 

Economie 

Procesul-

verbal nr. 

6 Elaborarea planurilor de învățământ 

la disciplinele din cadrul 

departamentului pentru semestrul II 

2021-2022 

Decembrie, 

2021 

Personalul 

științifico-

didactic a 

Catedrei de 

Economie 

Procesul-

verbal nr. 

7 Elaborarea biletelor pentru examenul 

de stat, precum și a întregii 

documentații necesare 

Martie, 

2022 

Curaxina 

Svetlana, Dr. în 

Economie, 

Conf. 

Universitar 

Procesul-

verbal nr. 

8 Definitivarea programelor de 

susținere a examenului de licență, 

orientare, practică profesională și 

industrială pentru anul universitar 

2021-2022 la specializările din 

cadrul Departamentului de Științe 

Economice I și II semestru 2021-

2022. 

Noiembrie-

Decembrie, 

2021 

Personalulu 

științifico-

didactic cu 

normă întreagă 

a Catedrei de 

Economie 

 

Procesul-

verbal nr. 

9 Elaborarea și perfecționarea 

conținuturilor curriculare, inclusiv a 

cursurilor opționale pe specializările 

Departamentului de Economie I și II 

semestrul I și II anul universitar 

2021-2022 

Decembrie, 

2021 
Personalul 

științifico-

didactic cu 

normă întreagă 

a Catedrei de 

Economie 

 

Procesul-

verbal nr. 

10 Elaborarea seturilor de bilete pentru 

sesiunea de examene de vară 

Mai, 

2022 

Personalul 

științifico-

didactic a 

Catedrei de 

Economie 

Procesul-

verbal nr. 

 



IV. Activitatea Catedrei de Economie in contextul editării de materiale de predare și studiile, material 

vizualizate, articole științifice, monografii și manuale 

№ 

d/o 

Activității  

Executor 

Termenul 

executării 

Executarea 

activității 

planificate 

1 Publicarea de monografii în 

domeniul de cercetare, în 

funcție de temele indicate în 

planurile individuale   

planuri individuale 

Personlul științifico-

didactic a Catedrei de 

economie 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

 

2 Editarea de publicații 

științifice în domeniul de 

cercetare, conform 

tematicilor indicate în 

planurile individuale   

planuri individuale 

Personlul științifico-

didactic a Catedrei de 

economie 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

 

4 Indicatorii de performanță 

economică ai organizațiilor 

agricole în dinamică: 

caracteristici ale evaluării și 

previziunii (Manual de 

instruire) 

Parmaсli Dmitrii, 

Dr. Hab. în 

Economie, Prof. 

Universitar 

Curaxina Svetlana, 

Dr. în Economie, 

Conf. Universitar, 

Grudkina T. 

Septembrie, 

2021 

Implementată 

5 Algoritm de evaluare 

economică și prognoză 

prognoza economică 

performanță 

întreprinderi în dinamică 

(Tutorial) 

Parmaсli Dmitrii, 

Dr. Hab. în 

Economie, Prof. 

Universitar, 

Curaxina Svetlana, 

Dr. în Economie 

Septembrie, 

2021 

Implementată 

6 Economie de afaceri  Parmaсli Dmitrii, 

Dr. Hab. în 

Economie, Prof. 

Universitar 

Septembrie, 

2021 

Implementată 

7 Managementul corporativ   Cara Maria, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar, 

Curaxina Svetlana, 

Dr. în Economie, 

Conf. Universitar, 

Musca Snejana, Dr. 

în Economie 

Septembrie, 

2021 

Implementată 

8 Marketing internațional 

(manual de formare) 

Ghenova Svetlana, 

Dr. în Economie, 

Conf. Universitar  

Ianuarie, 

2022 

 

9 Justificarea conceptuală și 

organizațional-economică a 

eficienței creării clusterului 

transfrontier (România-

Moldova) pentru promovarea 

dezvoltării de rote turismului 

Ghenova Svetlana, 

Dr. în Economie, 

Conf. Universitar  

Decembrie, 

2021 

 



 

V. Activitatea de cercetării științifice a Catedrei de Economie pe parcursul anului de studii 

2021-2022 

 

№ 

d/o 

Tema  

(bugetul de stat/  

contract de afaceri) 

Subiectul cercetării/   

denumirea tezei de 

cercetării 

Rezultat  

de lucru 

 

Termenul 

executării 

Executarea 

activitatii 

planificate 

1 Raționamente de 

marketing pentru 

poziționarea 

strategică pe piață 

(Teza de doctorat) 

Aricova Liubov, 

Doctoranda 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

  

2 Activitatea a 

Centrului de 

Explorarea metodelor 

de 

Pe parcursul 

anului de 

  

viniviticol (Cercetare 

aplicată) 

10 Bazele afacerii (Manual de 

instruire) 

Cara Maria, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar,  

Curaxina Svetlana, 

Dr. în Economie, 

Conf. Universitar 

Ianioglo Nadejda, 

Dr. în Economie, 

Conf. Universitar 

Iunie. 2021  

11 Republica Moldova - 

realizări și perspective de 

integrare în UE (Manual de 

instruire) 

Cara Maria, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar,  

Musca Snejana,  Dr. 

în Economie 

Decembrie, 

2021 

 

12 Logistică (Manual) Aricova Zinovia, Dr. 

în Economie, Conf. 

Universitar, Ghenova 

Svetlana, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar 

Aprilie, 2022  

13 Managementul vânzărilor 

(Manual de instruire) 

Aricova Zinovia, Dr. 

în Economie, Conf. 

Universitar, Aricova 

Liubov, Doctoranda 

Ianuarie, 2022  

14 Managementul turismului 

(Manual de instruire) 

Musca Snejana,  Dr. 

în Economie 

Noiembrie, 

2021 

 

15 Managementul turismului 

(Manual de formare) 

Musca Snejana,  Dr. 

în Economie 
Noiembrie, 

2021 

 

16 Managementul crizei 

(Manual de formare) 

Musca Snejana,  Dr. 

în Economie 
Ianuarie, 2022  

17 Managementul inovării 

(Manual) 

Musca Snejana,  Dr. 

în Economie 
Ianuarie, 2022  

18 Segmentarea și poziționarea 

în marketing (Manual de 

instruire) 

Aricova Liubov, 

Doctoranda 

Martie, 2021  



Cercetării Științifice  

«Progres» (USC) 

(Conducătorul 

științific Parmaсli 

Dmitrii, Dr. Hab. în 

Economie, Prof. 

Universitar) 

tehnici de analiză în 

economie 

cercetare 

îmbunătățirea 

eficiență în 

agricultură. 

studii 2021-

2022 

3 Activitatea științifică 

a InnoCenter, 

inclusiv în  

în colaborare cu  

ACADEMIA DE 

ȘTIINȚE DIN RM 

Inovativ  

 

dezvoltare regională 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

  

4 Personalul 

științifico-didactic a 

Catedrei de 

economie 

Organizarea și 

participarea la 

conferința 

internațională a 

Facultății de Științe 

Economice  

Septembrie 

– 

Decembrie, 

2021 

Decembrie, 

2021 

 

5 Ianioglo Nadejda, 

Dr. în Economie, 

Conf.-Universitar 

Cercetări privind 

piețele sectoriale ale 

Republicii Moldova 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

  

6 Centrului de 

Cercetării Științifice  

«Progres» (USC); 

Personalul științifico-

didactic a Catedrei de 

economie 

Desfășurarea unei 

conferințe 

internaționale de 

cercetare 

studențească a 

Facultății de 

Economie de la KSU 

Octombrie, 

2021 

Noiembrie, 

2021 

 

7 Personalul 

științifico-didactic a 

Catedrei de 

economie 

Concurs pentru 

primul ciclu de 

lucrări de definitivat 

ale elevilor 

 Mai, 2022  

8 Personalul 

științifico-didactic a 

Catedrei de 

economie 

Concurs pentru 

lucrările de calificare 

finală ale studenților 

din ciclul II 

 Mai, 2022  

9 Levitskaia Alla, Dr. 

Hab. în Economie, 

Prof. Universitar 

Кураксина С.С. 

Concurs regional de 

proiecte de afaceri 

 Noiembrie – 

Decembrie, 

2021 

 

 

VI. Activitatea Catedrei de Economie pe parcursul anului de studii 2021-2022 vizeazează la 

coloborarea și ajutoarea a liceuriurilor regionale 

(Cercetarea, sinteza și diseminarea experienței școlare și a profesorilor, activitatea educațională 

și metodologică a departamentului cu profesorii, elevii și părinții elevilor) 

№ 

d/o 

 

Forma de lucru 

Data 

scadentă 

 

Rezultat 

Contractori Semnul de 

finalizare 



 

1 Activități menite să 

îmbunătățească protecția 

socială și juridică și 

adaptarea tinerilor 

profesioniști la piața 

muncii 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

2 Organizarea de activități de 

orientare în carieră pentru 

studenți în timpul stagiilor 

de practică (profesională, 

industrială etc.) 

Întâlnirile elevilor de la 

Liceul cu studenții 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

3 Campanie: dezvoltarea 

unei  

programe de vizitare  

licee, colegii  

ca parte a orientării 

profesionale  

muncă   

Noembrie, 

2021 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

4 Îmbunătățirea materialelor 

pentru campania de 

informare a solicitanților 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

6 Vizitați  

Site-uri de campanie 

Ianuarie- 

Aprilie, 

2022 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

7 Desfășurarea orelor de 

mentorat deschise  

Ore de mentorat deschise 

cu solicitanții  

cu candidați pe tema 

"Viitoarea mea profesie  

Tema "Viitoarea mea 

profesie" 

Aprilie- 

Martie, 

2021 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

8 Participarea ca juriu la 

concursuri, olimpiade.  

Elevii Liceului 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

 Personalul 

Catedrei de 

Economie 

 

 

VII. Alte activități a Catedrei de Economie pe parcursul anului de studii 2021-2022 

1. Serviciu a cadrelor didactice la Catedra de Economie; 

2. Asistenţa reciprocă la lecțiile model a personalului didactic al Catedrei de Economie la 

prelegeri şi seminare; 

3. Revizuirea lucrărilor științifice (monografii, publicații, manuale, auxiliare didactice, 

revizuirea lucrărilor de masterat); 

4. Participarea la discuții și la luarea deciziilor la: 

- Consiliul Facultății de Științe Economice (USC); 

- Consiliul didactico-metodic (USC); 



- Senatul (Consiliul academic) (USC); 

- Activitatea comisiilor (de profil, pe probleme cu caracter didactic și metodologic, activități 

științifice); 

5. Conducerea științifică al doctoranzilor în cadrul studiilor doctorale 521.03 "Economie și 

management în domeniul de activitate". 

6. Realizarea sarcinilor și obiectivelor proiectelor (în limitele Activităților Internaționale ale 

Universității) (gestionate (coordonate) de către Catedra de Economie; 

7. Lucrează în cadrul activităților de consultanță a Incubatorului de Innovare "InnoCentre 

KDU"; 

8. Participarea la expoziții de afaceri a Incubatorului de Innovare "InnoCentre KDU"; 

9. Dezvoltarea și funcționarea Centrului de Inițiativă pentru «Tineret» (funcționează în 

cadrul Catedrei de Economie)  

VIII. Activitatea Catedrei de Economie pe parcursul anului de studii 2021-2022 cu forma 

de studii Frecvența redusă 

 

№ 

d/o 

Conţinutul 

activităţii 

Termenul executării Executanţi Remarcă 

1 Perfecționarea 

Ghidului 

methodologic 

pentru elaborarea și 

implementarea 

tezelor de curs și a 

tezelor de licență la 

cursuri 

disciplinare, 

conform 

curriculum-ului 

Specialității 

„Business și 

administrare” 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 

Personalul științifico-

didactic a Catedrei de 

Economie 

 

2 Împlementarea 

consultății pentru 

studenții (forma de 

studii Cu frecvență 

redusă) în timpul 

orei de serviciu 

suplementară către 

Profesorii a 

Catedrei de 

Economie 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 

Personalul Bibliotecii a 

USC 

 

3 Desfășurarea 

întroducerii 

studenții (forma de 

studii Cu frecvență 

redusă) cu ordinul 

a dezoltării și 

împlementării tezei 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 

Personalul științifico-

didsctic  a Catedrei de 

Economie, 

coordonatorii de 

proiect 

 



de curs, rapoarte de 

practică, tezei de 

licență  

4 Împlementarea 

activității de 

conducători 

științifice către 

Professorii a 

Catedrei de 

Economie prin 

dezvoltarea și 

îmlementarea 

rapoarte de practică 

(de producție, de 

licență) 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 
Personalul științifico-

didsctic  a Catedrei de 

Economie implicat în 

activitatea de 

InnoCenter KDU 

 

5 Împlementarea 

activității de 

conducători 

științifice către 

Professorii a 

Catedrei de 

Economie prin 

dezvoltarea și 

îmlementarea tezei 

de curs,  tezei de 

licență 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 
Personalul științifico-

didactic a Catedrei de 

Economie 

 

6 Introducerea 

tehnologiilor de 

studii inovatoare, 

elemente moderne 

de studii la 

distanță. 

 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 

Personalul Bibliotecii a 

USC 

 

7 Доработка и 

разработка курсов 

лекций – 

платформа -

MOODLE, 

используемых в 

заочной форме 

обучения 

Perfecţionarea şi 

dezvoltarea cursuri 

disciplinari printre 

e-learning 

platforma 

MOODLE 

(utilizată în 

processul de studii 

la distanţă) 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 

Personalul științifico-

didsctic  a Catedrei de 

Economie, 

coordonatorii de 

proiect 

 

8 Activarea 

activității 

Pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 
Personalul științifico-

didsctic  a Catedrei de 

 



individuale a 

studenților/ 

magistranții: 

rezolvarea 

independentă a 

sarcinilor tipice și 

nestandardizate, 

folosind ITC 

programe de 

instruire, 

dezvoltarea 

rapoartelor și 

prezentării 

individuale și de 

grup pe temele date 

Economie implicat în 

activitatea de 

InnoCenter KDU 

 

IX. Planul de realizare ședinței Catedrei de Economie in anul de studii 2021-2022 

№ 

 

crt. 

Ordinea de zi Raportori Executarea 

activitatii 

planificate 

Septembrie 2021 

1 Cu privire la procedura de repartizare a sarcinii 

didactice pentru anului de studii 2021-2022 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

2 Aprobarea și reaprobarea planului de studii pentru 

prima jumătate a anului de studii 2021-2022 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

3 Aprobarea planului de calitate, cercetări științifice 

pentru anului  de studii 2021-2022 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

5 Aprobarea planului de activitatea al Personalului 

științifico-didactic a Catedrei de Economie 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

5 Revizuirea manualelor de formare pentru utilizare 

în procesul de studii 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

6 Luarea în considerare a candidaților pentru funcțiile 

de responsabili a Catedrei de Economie pentru 

calitate și  cercetări științifice.  Aprobarea 

componenței  Comisiei de Asigurare a Calităţii  și   

Comisiei de Cercetări Științifice a Catedrei de 

Economie 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

7 Întrebării curente (în perspectivă Septembrie –

Octombrie, 2021) 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

Octombrie, 2021 

1 Aprobare planului de activitate a Comisiei de 

Asigurare a Calităţii și   Comisiei de Cercetări 

Științifice a Catedrei de Economie pentru anul de 

studii 2021-2022 

Levitskaia Alla, 

Dr. Hab. în 

Economie, Prof. 

Universitar,  

Ianioglo 

Nadejda, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar 

Implementată 

2 Discutarea şi aprobarea tematicii orientative a Șeful Catedrei de Implementată 



Semestrul II a anului de studii 2021-2022 

tezelor la ciclul I de licenţă şi de ciclul II master 

pentru anul de studii 2021-2022.  Despre 

organizarea stagiilor de practică a studenţilor de la 

ciclul I – Licenţă si Cicluul II de Master 

Economie  

3 Despre rezultatele și correctării (cu privire la 

întocmirea unui plan de acțiuni) acreditării 

specializării Administrarea Afacerilor 

Ianioglo 

Nadejda, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar 

Implementată 

4 Întrebări curente: completarea la timp a jurnalelor 

de grupi de către Cadrele didactice; liste de 

prezență și de permanență reciprocă, planuri 

curatoriale, plasarea cursuri discilinari pe e-learning 

platform MOODLE, etc. 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

Noiembrie, 2021 

1 Discutarea şi aprobarea testelor şi biletelor de 

examinare pentru sesiunea de iarnă 2021-2022  

Șeful Catedrei de 

Economie 
Implementată 

2 Cu privire la aprobarea temelor și conducătorilor 

științifici a tezelor de licenţă (specialitatea Business 

și administrarea) și de Master (specializarea MBA) 

Șeful Catedrei de 

Economie 
Implementată 

3 Analiza rezultatelor elaborării Planurilor de studii, a 

rezumatelor curriculare, a Ghidurilor metodologice 

pentru semestrul I al anului de studii 2021-2022 

Nadejda, Dr. în 

Economie, Conf. 

Universitar 

Implementată 

4 Cu privire la evoluția raportului Catedrei de 

Economie pentru auditul extern 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

5 Întrebări curente: Rezultatele activităţii cadrelor 

didactice în vederea susţinerii restanţelor 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

6 Pregătiri pentru cea de-a VII-a Conferință Națională 

Științifică și Practică  

"Probleme și provocări ale economiei regionale în 

contextul globalizării” (2021) 

Cadrele didactice 

a Catedrei de 

Economie 

Implementată 

Ianuarie, 2022 

1 Rezultatele sesiunii de iarnă: realizări şi 

deficienţe. Cu privire la îndeplinirea normelor 

didactice şi a planurilor tematico-calendaristice 

ale prelegerilor şi seminarelor 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

Implementată 

2 Aprobarea îndrumătorilor metodice pentru 

elaborarea și împlementarea tezelor de licență la 

specialitatea Business și Administrarea 

Șeful Catedrei de 

Economie 

Implementată 

3 Examinarea și solicitarea către Consiliului 

Facultății de Economie în conformitate de 

recomandarecătre Consiliului didactic-metodic 

al USC pentru editarea manualelor didactice-, 

metodice 

Șeful Catedrei de 

Economie 
Implementată 

4 Raport de finalizare a împlementării sarcinii 

practicii profesionale (gr. MEN 20) 

Curaxina 

Svetlana, Dr. în 

Economie, Conf.-

Universitar 

Implementată 

5 Raport privind evoluția Doctoranzi în cadrul Aricova Liubov, Implementată 



studiilor de Doctorat Doctoranda 

6 Direcțiile și sarcinile legate cu processul de 

Acreditare a specialităței «Business și Afaceri», 

ciclul 1 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

Implementată 

Februarie, 2022 

1 Pregătirea și împlimentarea sarcinii de a realiza 

Conferința Internațională  Stiințifico-practică 

dedicată celei de-a 31-a  aniversarea a USC  

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

2 Direcțiile și sarcinile legate cu processul de 

Acreditare a specialităței «Business și Afaceri», 

ciclul 1  (pregătirea pentru raportare în 

conformitate cu standartele 1-10) 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

3 Întrebari curente: completarea jurnalelor de 

grupuri și etc. 

Șeful  Catedrei de 

Economie 

 

4 Discutarea notelor de curs pentru sem I de studii 

și autoevaluarea activității de sporire a calității 

procesului didactic 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

Martie, 2022 

1 

 

 

Despre definirea perioadei de cercetării 

(analiza) a practicii industriale studenților cu 

foema de studii Frecvență și Cu Frecvență 

redusă 

 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

2 

 

Despre mersul elaborării tezelor de licenţă a 

studenţilor anul III și de master anul II 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

3 Întrebari curente:  (cu privire la asistenţa 

reciprocă la ore profesorilor Catedrei în 

semestrul II  in forma on-line,  prezența 

studenților, dificultăți și etc.) 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

Aprilie, 2022 

1 Утверждение экзаменационных билетов к 
государственному экзамену 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

2 Despre activitatea  de cercetare ştiinţifică a 

profesorilor Caredrei de Economie 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

3 Despre propunerile componenţe Comisiei 
Examenului de licenţă si de Master. Despre 

procedura de desfășurare a examenelor 

Șeful  Catedrei de 
Economie 

 

4 Cu privire la stagiul de practică de licența a 

studenţilor absolvenţi (Secţia zi și cu frecvenţă 

redusă), conform regulamentelor privind 
practica de inițiere  

Cadrele didactice 
a Catedrei de 

Economie 

 

Mai, 2022 

1 Rezultatele susţinerii preventive a tezelor de 
licența: și de master: realizări şi deficienţe   

Cadrele 

didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

2 Împlimentarea planurilor individuale ale 

cadrelor didactice a Catedrei de Economie pe 

parcursul anului de studii 2021-2022 

Cadrele didactice 
a Catedrei de 

Economie 

 



 

X. Controlul calității de către Șeful de Catedrei de Economie 

(obiective principale ale controlului, subiectele de control, termenul executării etc.) 

3 Discutarea şi aprobarea testelor şi biletelor de 

examinare pentru sesiunea de vară 

Șeful  

Catedrei de 

Economie 

 

4 Utilizarea TIC în procesul de studii și predare, 

lecții on - line, in semestrul II, al anului de 

studii 2021-2022 

Cadrele didactice 
a Catedrei de 

Economie 

 

Iunie, 2022 

1 Rezultatele sesiunii de vară: realizări şi 
deficienţe 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

2 Aprobare raportului de activitate a Comisiei de 
Asigurare a Calităţii pentru sem II, anul de 
studii 2021- 2022 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

3 Rezultatele susţinerii examenelor şi tezelor de 
licenţă si de maste. Raportul presedinteluin 
Comisie de examinare 

Șeful  Catedrei de 

Economie 

 

4 Raportul de activitate didactico-ştiinţifică a 
corpului profesoral al Catedrei de Economie 
pentru anul academic 2021-2022 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

5 Cu privire la planurile de procesul de studii 
pentru anul de studii universitare 2022-2023 

Șeful  Catedrei de 

Economie 
 

6 Discutarea şi aprobarea noilor cursuri normative 
pentru anul universitar 2022-2023 

Șeful  Catedrei de 

Economie 
 

№ 

d/o 

Activități 

 

 

Termenul 

executării 

 

Responsabil  

1 Supravegherea personalului didactic de 

serviciu în cadrul Catedrei de Economie 

(conform graficului de permanență) 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 

2 Monitorizează în conformitate de aplicare a 

activităților planificate în planurile de lucru 

individuale ale cadrelor didactice a Catedrei 

de Economie: Activității didactice și 

metodologice;  Activității  de cercetări 

științifice și etc. 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 

3 Verificarea jurnalelor de grupi (completate în 

conformitate cu instrucțiunile 

Departamentului de Management al Calitățiia 

USC) 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 

4 Controlul calității procesului de studii: 

Implementarea metodelor moderne de 

predare şi învăţare 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 

5 Perfecţionarea tematicii orientative a tezelor 

de de licenţă şi de master 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 



 

 

XI. Conducerea cluburilor studențești și a activității de cercetării științifice a studenților 

către catedrei de Economie in anului de studii 2021-2022 

 

№ 

d/o 
 

Tipul (forma) de activității 

 

Termenul  

executării 

 

Conducătoru 

Executarea 

activitatii 

planificate 

1 Desfășurarea Conferinței 

internaționale de cercetării 

științifice a studenților 

Octombrie-
Noiembrie, 

2021 

Centrul de 

Cercetării 

Științifice  

«Progres» 

(USC) 

(conducătorul 

Parmaсli 

Dmitrii, Dr. 

Hab. în 

Economie, Prof. 

Universitar); 

Catedrele 

didactece a 

Catedrei de 

Economie 

 

2 Pregătirea și participarea la 

Conferința de cercetării 

științifice a studenților 
a Facultății de Economie (USC) 

Decembrie, 
2021 

Catedrele didactece 

a Catedrei de 

Economie 

 

3 Participarea studenților la diverse 
tipuri de concursuri: activității de 
cercetării științifice, participarea la 
proectr de mobilitatea și etc.) 

Pe parcursul 
anului de studii 

2021-2022 

Catedrele didactece 

a Catedrei de 

Economie 

 

4 Desfășurarea Olimpiadei 
în domenii de Management și în 
Turism 

Aprilie, 2022 Membri ai 
președinției 

 

5 Implicarea studenților în cercetarea 
științifică ca parte a activității de la 
Centrul de Cercetării științifice 
«Progres» (USC) 

Pe 
parcursul 

anului de 

studii 

2021-2022 

Centrul de 
Cercetării 

Științifice  

«Progres» 

(USC); 

Catedrele 
didactece a 

Catedrei de 

Economie 

 

6 Reviziurea fișelor disciplinei, curriculelor şi 

programelor analitice pentru cursurile 

teoretice noi la disciplinele de specialitate şi 

cele opţionale 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 

7 Controlul calității procesului de conducerii: 

tezelor de licența și de master; realizarea 

progremelor de practicii de producție, de 

licență, de master 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Șeful Catedrei de Economie 



6 Concurs pentru lucrările de absolvire 
ale studenților din ciclul I (licența) și  

de masteranții din ciclul II 

Mai, 2021 Membri ai 
președinției 

 

7 Efectuarea consultații individuale.   
Oferirea către profesori pentru 
studenți cu privire la modul de 
organizare a activităților de studii 
 (în cadrul unui curs disciplinar) 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Membri ai 
președinției 

 

8 Implicarea studenților în cercetare 
prin activitatea Incubatorului de 
Innovare "InnoCentre KDU" (USC) 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Catedrele 

didactece a 

Catedrei de 

Economie 

 

9 Activitatea în cadrul grupuri de 
inițiativă cu proiecte creative 
(științifice, didactice, economice 
etc.). 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Catedrele 
didactece a 

Catedrei de 

Economie 

 

10 Activitatea cu studenții într-o 
varietate de stagii/ practici didactice, 
științifice 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Catedrele didactece 

a Catedrei de 

Economie 

 

XII. Activități principale didactice a Catedrei de Economie pentru studenți/ masteranții in 

anului de studii 2021-2022 

 

№  

d/o 
 

Tipul (forma) de 

activitatea 

 

Termenul  

executării 

 

Conducătoru 

Executarea 

activitatii 
planificate 

1 Ziua cunoașterii Pe parcursul 
anului de studii 

2021-2022 

  

2 Participarea la Zilele Porților 

Deschise (USC) Martie, 2022 
Curaxina 

Svetlana, Dr. în 
Econome, Conf. 

Universitar, 

Ianioglo 

Nadejda, Dr. în 
Econome, Conf. 

Universitar 

 

3 Desfășurarea orelor de formare, în 

funcție de temele reflectate în 

planurile curatoriale 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Ghenova 
Svetlana, Dr. în 
Economie, Conf. 
Universitar, 
Curaxina 
Svetlana, Dr. în 
Econome, Conf. 
Universitar 
Aricova Liubov, 
Doctoranda  

 

4 Elaborarea programele 

individualizate de formare și 

dezvoltare profesională pentru 

studenții/ masteranții 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Cadrele didactice 
a Catedrei de 

Economie 

 



5 Participarea la concursuri 

competitive a studenților, 

cunoașterea limbilor străine, 

limbi străine la organizarea 

stagii și stagii de practică în cadrul 

Universității peste hotare 

 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

6 Activitate didactica individuală cu 

studenții de la Facultatea de 

Economie 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Cadrele didactice a 

Catedrei de 

Economie 

 

7 Întâlniri cu liderii de grupi 

studențesc 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Supraveghetori de 
grup 

 

 

XIII. Activitatea de performanță cu cadrele didactice a Catedrei de Economie 2021-

2022 

№  

d/o 
 

Tipul (forma) de 

activitatea 

 

Termenul  

executării 

 

Conducătorul 

Executarea 

activitatii 

planificate 

1 Pregătirea și discutarea 

aspectelor 

legate cu petiții către 

Consiliul Didactic și 

Metodologic a USC 

despre recomandarea pentru 

tipărarea rezultatelor 

lucrări științifice ale cercetătorii 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

Șeful  Catedrei 

de Economie 

 

2 Organizarea deplasării cadrelor 

didactice la seminarii legate de  

schimburi de experiență, cursuri 

de calificare în instituțiile de 

învățământ superior din 

Republica Moldova și din 

străinătate 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

Administrația a 

USC 

 

3 Facilitarea relatiilor creative, 

relații de cercetare și dezvoltare 

relații 

dintre cadrele didactice  

a Catedrei de economie și a 

personalului Catedrei din cadrul 

instituțiilor de învățământ 

superior din Republica Moldova 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

Șeful  Catedrei 

de Economie 

 

4 Asistență în studie Limbei de 

Stat și a Limbilor străine 

(desfăsurarea cursuri la USC) 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

Șeful  Catedrei 

de Economie 

 

5 Asistență la  ITC studii 

(desfăsurarea cursuri la USC) 

Pe parcursul 

anului de 

Șeful  Catedrei 

de Economie 

 



 

 

XIV. Seminare de cercetării științifice a Catedrei de Economie pe parcursul anului de 

studii 2021-2022 

 

№ d/o  

Teze de raport 

Raportotor Semnul de finalizare 

 (să indice 
cu data) 

1 Conferința internațională a facultăților Personalul 

științifico-didactic 

a Catedrei de 

Economie 

 

2 Conferința Internațională Universitară 

(organizarea și conducerea secției de Științe 

Economice) 

Personalul 

științifico-didactic 

a Catedrei de 

Economie 

 

3 "Justificarea economică a rezervelor de 

creștere a eficienței agricole în UTA 

Găgăuzia" 

Centrul de 

Cercetării 

Științifice  

«Progres» (USC) 

 

4 "Îmbunătățirea metodologiei de cercetare a 

eficienței utilizării terenurilor. 
Metodologia de cercetare a eficienței utilizării 
terenurilor în agricultură" 

Centrul de 

Cercetării 

Științifice  

«Progres» (USC) 

 

5 Conferința Internațională a studenților Personalul 
științifico-didactic 
a Catedrei de 
Economie 

 

6 Specializarea SMART a regiunii (prezentări la 
mesele rotunde din cadrul activității ARR 
Găgăuzia) 

Levitskaia Alla, 
Dr. Hab. în 
Economie, Prof. 
Universitar, 
Ghenova 

Svetlana, Dr. în 

Econome, Conf. 

Universitar, 

Curaxina 

Svetlana, Dr. în 

 

studii 2021-

2022 

6 Recrutarea cadrelor didactice în 

funcție de calificările, calitățile 

profesionale,  calitățile  

personale,  calitățile  de afaceri 

(Identificarea nesecetății actuale 

de cadrele didactice) 

Mai, 2022 Șeful  Catedrei 

de Economie 

 

7 Consilierea cadrelor didactice 

privind activitățile didactice, 

metodologice, de studii, de 

cercetare și dezvoltare 

Pe parcursul 

anului de 

studii 2021-

2022 

Șeful  Catedrei 

de Economie 

 



Econome, Conf. 

Universitar, 
Ianioglo Nadejda, 
Dr. în Econome, 
Conf. Universitar 

 

 

 

XV. Participarea a Catedrei de Economie la conferințe și seminarii pentru profesori 

 

№ 

d/o 

 

Conferință și 

prezentare 

 

Termenul  

executării 

 
Responsabil 

Executarea 

activitatii 

planificate 

1 Participarea la conferințe științifice 
ale universităților din RM (indicate 

în 

în planurile individuale ale 

profesorilor) 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Personalul 

științifico-didactic 

a Catedrei de 

Economie 

 

2 Prezența la conferințe în străinătate 
(indicată în planurile individuale ale 
profesorilor) 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Personalul 

științifico-didactic 

a Catedrei de 

Economie 

 

 

XVI. Deplasării cu scopul cercetării ştiinţifice şi didactice către personalul Catedrei de 

Economie pe parcursul anului de studii 2021-2022 

 

 

№ 

d/o 

 

Titlu 

Contractori Termen limită Mărcile de 

finalizare 

1 Vizită de schimb de experiență în 

România, la conferința: 

"Dezvoltarea clusterelor de turism 

vitivinicol" (România-Moldova) 

(Dezvoltarea transfrontalieră a 

clusterelor de turism vitivinicol) 

Ghenova 

Svetlana, Dr. în 

Economie, 

Conf. 

Universitar 

Curaxina 

Svetlana, Dr. în 

Economie, 

Conf. 

Universitar, 

Ianioglo 

Nadejda, Dr. în 

Economie, 

Conf. 

Universitar 

Octombrie, 2021  

2 Vizită de schimb de experiență în 

University of Turku (Finlanda). 

Teza:  New learning and research 

environments for university 

lifelong learning 

Ianioglo 

Nadejda, Dr. în 

Economie, 

Conf. 

Universitar 

11-15 Octombrie, 

2021 

 



XVII. Activitatea Catedrei de Economie de perfecționarea a bazei educaționale, 

metodologica, didactica și materială pe parcursul anului de studii 2021-2022 

 

№ 

d/o 

 

Ce urmează să se întâmple 

 

Termen limită 

 

Contractori 

 

Mărcile de 

finalizare 

1 Completarea capacității 

bibliotecii USC, a Catedrei de 

Economie  cu materiale didactice, 

manuale,  

cărți, monografii,  

materiale ale publicațiilor 

științifice, publicate de cadrele 

didactice ale  

Personalul Catedrei de economie 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Personalul 

științifico-didactic 

a Catedrei de 

Economie 

 

2 Adăugarea capacității  bibliotecii 

USC, a Catedrei de Economie 

(arsenal de  surse interne și 

externe )   

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Personalul 

Bibliotecii a USC 

 

3 Adăugarea de noi echipamente 

multimedia la capacitatea  

capacității bibliotecii USC, a 

Catedrei de Economie 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Personalul 

științifico-didsctic  

a Catedrei de 

Economie, 

coordonatorii de 

proiect 

 

4 Desfășurarea de activități de 

consultanță în cadrul 

Incubatorului Inovațional 

«InnoCenter KDU» 

Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Personalul 

științifico-didsctic  

a Catedrei de 

Economie 

implicat în 

activitatea de 

InnoCenter KDU 

 


