
CATEDRA ,,ADMINISTRAREA AFACERILOR” 

 

Mai mult decât cunoștințe... 

(It's more than knowledge...) 

 

VIZIUNEA.  Într-o societate a cunoaşterii catedra ,,Administrarea Afacerilor”   susţine o educaţie 

în schimbare care oferă şansa fiecărui elev de a atinge scopul propus. Întreg procesul instructiv-

educativ se va orienta către  realizarea personală și profesională şi formarea unui absolvent cu  

competenţe de bază, care să-i fie suport în decizia sa asupra  viitoarei cariere, de către un personal 

competitiv, deschis la schimbarea mediului economic. 

 

MISIUNEA. Instruirea si formarea abilităților și atitudinilor necesare succesului în afaceri pentru 

tineri și cooperarea cu partenerii din sectorul  economiei reale în procesul educațional. 

Instruirea specialiștilor pentru micile afaceri, care posedă cunoștințe și competențe de lucru în 

domeniul economic în concordanță cu cerințele pieței. 

 

DESPRE NOI 

CINE SUNTEM ? 

Catedra ,, Administrarea Afacerilor” a luat ființă în cadrul I. P. Centrul de Exclență în Economie și 

Finanțe în anul 2017 ca subdiviziune de profil pentru specialitatea „Planificarea şi administrarea 

afacerilor”, dar şi pentru promovarea componentei antreprenoriale la toate specialităţile de profil 

economic prin discipline specializate – management, marketing, etica afacerilor, cadrul normativ-

funcţional al afacerilor. Catedra tinde să-şi desfăşoare activitatea prin corelare cu  cerințele mediului 

de afaceri și, oferind viitorilor absolvenți un avantaj competitiv în inserția pe piața muncii, prin 

paleta largă de cunoștințe teoretice, abilități și deprinderi practice de activitate în cadrul micilor 

afaceri. Educarea și formarea se realizează prin unități de curs centrate pe elev.  

Catedra,, Administrarea Afacerilor”  optează pentru un sistem de instruire dinamic și participativ, 

oferind un învățământ modern, competitiv, deschis, mai ales în contextul unui mediu global în 

continuă schimbare. 

CE VĂ OFERIM ? 

Catedra ,,Administrarea Afacerilor” urmărește formarea de specialiști cu competențe în planificarea 

și administrarea micilor afaceri, cu o largă pregatire teoretică și aplicativă, capabili să se integreze 

rapid și eficient în diverse tipuri de afaceri. Ne concentrăm atenția asupra interdisciplinarității și 



dezvoltării aptitudinilor și competențelor, în concordanță cu schimbările economice și sociale 

actuale, urmărindu-se o bună inserție profesională.  

 

SISTEMUL DE VALORI 

Pentru realizarea acestei misiuni catedra ,, Administrarea Afacerilor”  îşi fundamentează întreaga 

activitate pe următoarele valori şi principii: 

 Imparţialitate şi obiectivitate; 

 responsabilitate morală, socială şi profesională; 

 integritate morală şi profesională; 

 onestitate şi corectitudine; 

 respect şi toleranţă; 

 cooperare și comunicare; 

 interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; 

 respingerea conduitelor didactice inadecvate; 

 implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a 

prestigiului I. P. Centrul de Exclență în Economie și Finanțe precum şi a specialităţii Planificarea 

și Administrarea Afacerilor. 

 

Obiectivele catedrei pentru anul de învățământ 2021-2022 

 

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la 

cerințele pieței muncii 

Obiectiv general: 

Reconceptualizarea procesului educațional prin implementarea tehnologiilor digitale în scopul 

dezvoltării competențelor socio-profesionale ale elevilor. 

Obiective specifice: 

1. Promovarea programelor de formare profesională prin realizarea activităților 

extracurriculare; 

2. Intensificarea utilizării instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare; 

3. Organizarea mobilității academice între catedrele de specialitate, cadrele didactice și elevii 

ai IP CEEF; 

4. Racordarea programelor educaționale la învățământul la distanță. 

 

 

 
Șef catedră                          Bugenko Galina 


