


Facultatea de Ştiinţe Reale, 
Economice şi ale Mediului. 

Catedra de Ştiinţe Economice

1995 –Înfinţarea Facultăţii de Economie şi Drept

1998 - Constituirea Facultăţii de Economie

2013 -Facultățile de Economie şi Ştiinţe ale Naturii 

şi Agroecologie au fost comasate cu Facultatea 

Ştiinţe Reale.

La catedra activează: 

2 doctori habilitaţi

16 doctori în ştiinţe economice

11 conferenţiari universitari

3 lectori superiori

2 lectori universitari

8 asistenţi universitari



„Trăim într-o lume bazată pe economia de 
piaţă, scopul acesteia fiind satisfacerea cît 
mai deplină a necesităţilor membrilor 
comunităţii şi administrarea resurselor 
financiare într-o manieră cît mai eficientă. 
Dezvoltarea economică reprezintă o 
formă de manifestare a dinamicii social-
politice a unui stat şi presupune un 
ansamblu de transformări calitative, 
cantitative şi structurale în  economie şi în 
viaţa socială. Cercetarea ştiinţifică şi 
tehnologică, mecanismele şi structurile 
organizaţionale ale economiei, modul de 
gîndire şi de comportare al oamenilor 
constituie pilonii prosperităţii şi succesului 
societăţi moderne.”

Carolina Tcaci, dr., şef al Catedrei de 

ştiinţe economice, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi



PROIECTE ŞTIINŢIFICE

- Formarea strategică a potenţialului uman în învăţământ cu 

utilizarea tehnologiilor informaţionale ( 2009-2010); 

- Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potenţialului

profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii

întreprinderilor în condiţiile globalizării (2011-2014);

- 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

(2012-2013);

- Problemele adaptării profesionale a specialiştilor profilului

economic în contextul necesităţilor pieţei muncii în Republica

Moldova ( 2010-2011);



- Crearea și promovarea de noi abordări și instrumente pentru

consolidarea competitivității sectorului primar și de inovare în

Europa de Sud-Est (AP-P4INNO); (Italia, Grecia, Croația, Serbia, 

Macedonia, România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Slovenia și

alt.)

- Acțiuni externe ale Uniunii Europene - SEE/D/0223/1.2/X; 

(contract de Grant);

- 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 România-Ucraina-Republica

Moldova (2007-2013); 

- Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii

financiare a statului în conformitate cu standardele UE – INCE.



„Primul motiv pentru a studia teoria economică 
este faptul că aceasta se referă la probleme care 

ne privesc pe noi toţi, fără excepţie”
P. Samuelson



Zilele Bibliotecii la  Facultate





ANALE 

,,Economia actuală, bazată pe cunoaştere este un nou concept, un nou mod 
de abordare. Economia de astăzi generează noi şi noi efecte pentru viitorul 

apropiat”. 

E.Siglits, Laureat al Premiului Nobel în Economie, 2001



PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICO - DIDACTICE











CONFERINŢE, COLOCVII, 
SIMPOZIOANE

,, Învăţămîntul economic de calitate nu 

înseamnă doar transmiterea unor 

cunoştinţe pur teoretice, ci şi simbioza 

acestora ca un sistem coerent de 

gîndire economică, cercetare, 

îndrumare...”
Chosh &Rahman









PUBLICAŢII ÎN SERIE
,,Educaţia şi pregătirea profesională sunt cele mai importante 

investiţii în capitalul uman”
Gary S. Beker
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PE INTERNET 
ŞI REŢELE DE SOCIALIZARE

• http://studiimoldova.info/studiiburse-infolicenta-moldova/universitatea-de-stat-
alecu-russo-din-balti-2

• http://www.admiterea.md/oferta-de-studii-la-universitatea-de-stat-alecu-russo/

• http://www.familia.md/ro/products/education/high_educ/usb_md/default.aspx

• https://www.youtube.com/watch?v=U_VQRkG3HJ4
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