Proiecte organizate în cadrul catedrei
1. „Formarea strategică a potenţialului uman în învăţământ cu utilizarea tehnologiilor
informaţionale”, 2009-2010, conducător de proiect Movilă Irina, dr., conf.univ.
2. „Problemele adaptării profesionale a specialiştilor profilului economic în contextul
necesităţilor pieţii muncii în Republica Moldova”, 2010-2011, conducătorul de proiect –
Trusevici Alla, dr., conf.univ.
3. „Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potenţialului profesional al specialiştilor
asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării”, 2011-2014,
conducător de proiect - Movilă Irina. În cadrul proiectului au fost studiate şi interpretate
conceptele de „competitivitate”, şi „avantaje competitive” ale specialiştilor, colectivului
de muncă, întreprinderii, ramurii, ţării; a fost elaborată programa şi instrumentele
cercetării competitivităţii obiectelor la întreprinderile din Republica Moldova şi realizat
un sondaj sociologic. Efectuarea cercetărilor a fost promovată prin elaborarea metodei
noi cu utilizarea aspectelor sondajului sociologic şi metodelor statistico-economice.
4. „Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii Republicii
Moldova în condiţiile dezvoltării regionale” din cadrul Programului de stat „Dezvoltarea
competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe
cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană”, Movilă Irina, 2011-2014.
Participare titularilor catedrei la proiecte în alte instituţii
a)

Balînschi, Andrei. Proiect internaţional bilateral „Tineri Jurnalişti fără frontiere”,
conducătorul de proiect din partea Republicii Moldova; 24 de participanţi din partea
Republicii Moldova, din care 11 (1 profesor și 10 studenți) – din Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, 2012.
b) Balînschi, Andrei. Proiect internaţional trilateral „Voluntari fără frontiere”, finanţat prin
Programul Operaţional Comun România–Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
conducătorul de proiect din partea Republicii Moldova.; 30 de participanţi din partea
Republicii Moldova, din care 18 (1 profesor şi 17 studenți) – din Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
c) Balînschi, Andrei. Proiect internațional „Promovarea influenţei organizaţiilor
neguvernamentale şi mass-media în vederea consolidării unei guvernări transparente în
regiunile de frontieră” (România-Ucraina-Republica Moldova), finanțat de Fundația SorosMoldova; conducătorul de proiect din partea Republicii Moldova Balînschi Andrei; 15
participanţi din partea Republicii Moldova, din 3 (trei) profesori – din Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, 2011.
d) Balînschi, Andrei – coordonator de proiect din partea Republicii Moldova. Proiect
internațional trilateral „ECO-CARPATI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de
frontieră ca o șansa pentru competitivitate economică mai bună”. Acord (MIS-ETC cod
1603) între partenerul principal și parteneri ai Programului Operațional Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova 2007-2013. 30 participanţi.
e) Balînschi, Andrei - coordonatorul de proiect din partea Republicii Moldova. Proiect
internațional multilateral (Italia, Grecia, Croația, Serbia, Macedonia, România, Bulgaria,
Bosnia și Herțegovina, Slovenia și alt.) „Crearea și promovarea de noi abordări și
instrumente pentru consolidarea competitivității sectorului primar și de inovare în Europa de
Sud-Est” (APP4INNO). Contractul de Grant - acțiuni externe ale Uniunii Europene SEE/D/0223/1.2/X. Circa 60 participanţi.
f) Tcaci, Carolina; Trusevici, Alla. - „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering
development of entreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S.Center). Asociaţia de
Dezvoltare Economică şi Regională, Suceava, România, 2013-2015.

g) Oleiniuc, Maria. Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a
statului în conformitate cu standardele UE – INCE, 2014.
h) Tcaci, Carolina; Chiseliov, Lilia - proiectul „Automative Academy”, organizată de DRA
Draexlmaier Automotive GmbH, Germania, perioada 29.06.2014-04.07.2014.
k) Nichitcin, Corina. Bursă de mobilitate, Erasmus Mundus, proiectul IANUS, perioada
01.11.2013-31.07.2014, stagiu de cercetare doctorală la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
l) Dumbravanu, Lilia. Bursă de mobilitate, Erasmus Mundus, proiectul IANUS, perioada
01.10.2014-31.07.2015, stagiu de cercetare doctorală la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
m) Garbuz, Veronica. Bursă de mobilitate, Erasmus Mundus, proiectul IANUS, perioada
01.10.2014-31.07.2015, stagiu de cercetare doctorală la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

