Curriculum vitae
Europas

INFORMAȚII PERSONALE
Nume / Prenume

Bîrcă Alic

Adresă

Str. acad. Sergiu Rădăuțanu, 9, ap. 139. Chișinău, Republica Moldova, MD 2045

Telefon

Fix: domiciliu. 022607860
serviciu: 022402713

E-mail
Data naşterii
Sex
Starea civilă

Mobil: 076744467

alicbir@yahoo.com
Masculin
22 iulie 1971
Căsătorit

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI
MANAGERIALĂ

2001 – prezent
Conferențiar universitar
Activități și responsabilități principale
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău
2014 – prezent
Decan al facultății „Economie
Generală și Drept,
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău

Predarea disciplinelor prevăzute în planul de studii;
Elaborarea materialului metodic pentru studenți;
Elaborarea și perfecționarea curriculum-urilor disciplinelor predate;
Evaluarea cunoștințelor și competențelor studenților;
Desfășurarea activității de cercetare
Monitorizarea și coordonarea activității de cercetare în rândul studenților
Monitorizarea și coordonarea activității didactice și de cercetare în cadrul facultății
Elaborarea și implementarea planului de activitate al facultății;
Organizarea de evenimente cu și pentru studenții facultății;
Monitorizarea și evaluarea reușitei studenților;
Monitorizarea și coordonarea activității cadrelor didactice din cadrul facultății.

2003 – 2014
Șef catedră „Management social”
Activități și responsabilități principale
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău

Elaborarea planurilor de învățământ la specialitățile aferente catedrei
Monitorizarea și evaluarea activității cadrelor didactice din cadrul catedrei;
Elaborarea, monitorizarea și evaluarea activității de cercetare în cadrul catedrei;
Evaluarea cunoștințelor și competențelor studenților;
Organizarea și evaluarea activității metodico-didactice din cadrul catedrei;
Organizarea și monitorizarea stagiului de practică pentru studenții de la specialitățile aferente
catedrei.

2000 – 2001
Lector superior
Activităţi şi responsabilităţi principale
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău

Predarea disciplinelor prevăzute în planul de studii;
Elaborarea materialului metodic pentru studenți;
Elaborarea și perfecționarea curriculum-urilor disciplinelor predate;
Evaluarea cunoștințelor și competențelor studenților;
Monitorizarea și coordonarea activității de cercetare în rândul studenților

1

1998 - 2000
Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale
Academia de Studii Economice din
Moldova

Predarea disciplinelor prevăzute în planul de studii;
Elaborarea materialului metodic pentru studenți;
Elaborarea și perfecționarea curriculum-urilor disciplinelor predate;
Evaluarea cunoștințelor și competențelor studenților;
Monitorizarea și coordonarea activității de cercetare în rândul studenților

ACTIVITATEA DE CERCETARE
2002, ianuarie – septembrie
Agenția Turismului din Republica
Moldova

Expert naţional, Strategia d dezvoltare a turismului în Republica Moldova.
Elaborarea modulului legat de managementul resurselor umane și instruirea și dezvoltarea
profesională a angajaților din domeniul turismului. Au fost evidențiate punctele forte și slabe și iau
fost elaborate măsuri de perfecționare a personalului din turism care să contribuie la creșterea
performanței acestuia.

2004, ianuarie – aprilie
Guvernul Republicii Moldova

Membru în Grupul de monitorizare a Strategiei de creştere economică și reducere a sărăciei. Au
fost elaborate mai multe propuneri de dezvoltare social-economică în mediul rural, cu implicații
asupra reducerii sărăciei.

2005, aprilie – iulie
Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă

Conducătorul temei de cercetare “Ocuparea forţei de muncă în mediul rural din Republica
Moldova. A fost realizată o analiză a nivelului de ocupare a forței de muncă în mediul rural și
înaintate propuneri de îmbunătățire, în urma aplicării sondajului sociologic care a cuprins forța de
muncă din mediul rural, agenți economici din mediul rural și reprezentanți ai autorităților publice
locale.

2005, august – noiembrie
Departamentul de Grăniceri al
Republicii Moldova
2006, septembrie - decembrie
Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă
2007, mai – iulie
Centrul Analitic Expert Grup

2007, iunie – septembrie
Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă

2008, aprilie – iunie

Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă

Expert naţional, Strategia de reformare a trupelor de grăniceri din Republica Moldova. A fost
realizată o evaluare a nivelului de instruire și dezvoltare a personalului din Trupele de Grăniceri și
înaintarea propunerii de reformare a acestora în Poliție de Frontieră.
Conducătorul temei de cercetare „Situaţia persoanelor defavorizate pe piaţa muncii”. A fost
realizată o analiză a situației persoanelor defavorizate pe piața muncii (persoane cu vârstă
prepensionară, persoane eliberate din detenție) și înaintate propuneri de îmbunătățire a acestor
categorii de forță de muncă, în urma aplicării sondajului sociologic..
Tema de cercetare: Relaţiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor. Raport
sectorial în cadrul proiectului „Advancing Social Responsibility and Launching Global Compact in
Republic of Moldova”, Expert Grup. A fost realizat un studiu privind situația managementului
resurselor umane din organizațiile din Republica Moldova și înaintate propuneri de perfecționare a
acestuia.
Conducătorul temei de cercetare „Situaţia femeilor pe piaţa muncii”. A fost realizată o analiză a
situației femeilor pe piața muncii din Republica Moldova și înaintate propuneri de îmbunătățire a
nivelului de ocupare a acestora. Pentru aceasta a fost realizat un sondaj sociologic care a cuprins
peste 1200 de respondenți, inclusiv: femei ocupate, femei aflate în căutarea unui loc de muncă,
agenți economici etc.
Conducătorul temei de cercetare „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii”. A fost realizată o analiză a
situației tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova și înaintate propuneri concrete de
îmbunătățire a nivelului de ocupare a acestora. Propunerile înaintate au rezultat din sondajul
sociologic realizat care a cuprins peste 1200 de respondenți, inclusiv: tineri angajați, tineri șomeri,
tineri întreprinzători etc.

2010, februarie-aprilie
Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei

Expert naţional în cadrul proiectului UNIFEM „Abilitatea economică a femeilor prin sporirea
accesului la piaţa muncii şi protecţie socială din Republica Moldova”. A fost evaluată situația
femeilor sub aspect gender privind nivelul de accesibilitate a acestora la informație și
predispunerea acestora privind implicarea în afaceri. În acest sens, au fost înaintate mai multe
propuneri și soluții de îmbunătățirea a situației femeilor.

2011, martie–august
Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei

Expert naţional în cadrul proiectului UNFPA „Îmbătrânirea populaţiei Republicii Moldova”. A fost
efectuată o analiză a situației persoanelor cu vârsta mai mare de 50 ani. În acest sens, a fost
analizat nivelul de ocupare, formală și informală, pe diferite categorii de forță de muncă, nivelul
șomajului în rândul persoanelor din această categorie, riscurile pierderii locurilor de muncă,
precum și oportunitățile de menținere pe piața muncii.
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ALTE ACTIVITĂȚI
2008 – 2009
2010 – 2015
2015 - prezent

Membru al Consiliului de Supraveghere a activității de audit din Republica Moldova
Membru al Colegiului Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Membru al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor
publice de conducere de nivel superior.
2012 - prezent Membru al Seminarului Științific de Profil, Universitatea de Stat din Moldova.
2016 - prezent Membru al Seminarului Științific de Profil, Academia de Studii Economice din Moldova.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ
2012 – 2016
Doctor habilitat în științe economice
Diploma: Seria DH, Nr. 0314
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău
2015
Certificat nr. FC 022
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău

Pe durata cercetării au fost dezvoltate calități și competențe de analiză și sinteză a informației și a
documentelor cercetate. Au fost dezvoltate mai multe abilități de cercetare atât la nivel
microeconomic, cât și macroeconomic. Rezultatele obținute în urma cercetării au fost utilizate în
procesul de predare a disciplinelor de specialitate.
Programul de formare profesională „Metode inovative de predare-învățare în învățământul
profesional”. Au fost însușite și dezvoltate noi metode de predare – învățare pentru învățământul
profesional.

1995 – 1998
Doctor în economie
Diploma: Seria R, Nr. 0005088
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Iași, România
Bul. Carol, 11

Au fost dezvoltate cunoștințele în domeniul managementului resurselor umane, ca rezultat al
însușirii mai multor discipline și anume: „Managementul resurselor umane”, „Ergonomie”, „Sisteme
de salarizare”. La fel, au fost însușite mai multe metode de cercetare, fapt ce a condus la
dezvoltarea competențelor necesare.

1990 – 1995
Manager economist
Diploma: Seria AL, nr. 000017
Academia de Studii Economice din
Moldova
Str. Bănulescu Bodoni, 61, Chișinău

Pe parcursul studiilor au fost studiate mai multe discipline cu caracter economic și din domeniul
managementului și anume: Management, Economie mondială, Managementul întreprinderii,
Managementul resurselor umane, Contabilitate, Finanțe, Analiza activității economico-financiare
etc. Acestea au condus la dezvoltarea competențelor de analiză, organizator, planificare a
afacerii, munca în echipă, coordonarea activității angajaților etc.

1978 – 1988
Școala medie de cultură generală
Atestat de studii medii generale
s. Chirileni, r. Ungheni
Republica Moldova

Au fost însușite cunoștințele generale a tuturor disciplinelor prevăzute în programul școlar,
necesare pentru susținerea examenelor de capacitate de la timpul respectiv.

COMPETENȚE
Competențe lingvistice
Limba maternă

ROMÂNĂ

Limbi străine cunoscute
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba

B1

Franceza

B2

Franceza

B2

Franceza

B1

Franceza

B1 Franceza

Limba

A2

Engleza

B1

Engleza

B1

Engleza

A2

Engleza

B1

Engleza

Limba

C1

Rusa

C2

Rusa

C1

Rusa

C1

Rusa

C1

Rusa

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

O parte din competențele și aptitudinile organizatorice au fost dobândite pe durata studiilor, altele
au fost dobândite prin autoinstruire, în virtutea posturilor ocupate de-a lungul timpului.
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft Power Point
O parte din competențele și aptitudinile de utilizare a calculatorului au fost însușite pe durata
studiilor de Licență, altele au fost dobândite în cadrul studiilor de doctorat, precum și prin învățare
individuală

ALTE INFORMAȚII
STAGII DE PERFECȚIONARE
2002
2008
PUBLICAȚII
APRECIERI
2011
2016

Academia de Studii Economice, București, România.
Academia de Studii Economice, București, România.
În total 110 publicații, dintre care 15 publicații în reviste din străinătate indexate în Baze de Date
Internaționale, 3 manuale și 2 cursuri universitare.
Medalia „Paul Bran”. Brevet nr. 24. Ordinul Rectorului Academiei de Studii Economice din
Moldova din 25 septembrie 2011.
Ordinul „Gloria Muncii”. Brevet nr. 3727. Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2346-VII din
22 septembrie 2016.
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