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INFORMAŢII PERSONALE 

 
 

Nume, Prenume 

Adresa 

Telefon 

Mail 

Data Nașterii, naționalitatea 

 

 

 

 

 

 

Suslenco Alina Andrei 
Str. Suceava, bl.7, ap. 9, orașul Bălți, MD-3100, Republica 

Moldova 

0037323167921  00373060911146  

alina.suslenco@mail.ru     

Sexul Feminin | Data naşterii 23/12/1987 | Naţionalitatea Moldova 

CURSURI ȘI DOMENII DE 

INTERES 

 

Cursuri predate Resurse Umane, Administrarea Afacerilor în Comerț, Proiecte 

Economice în Comerț, Proiecte Economice în Turism, Inițierea 

Afacerilor în Turism, Managementul Resurselor Umane,  

Domenii de interes Management, Managementul Resurselor Umane, Marketing, 

Turism, Comerț. 

ACTIVITATEA 

PROFESIONALĂ 

 

STUDII 

 

2012-2015 Studii de doctorat , Școala Doctorală de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza ”din Iași,  

România, Economie, domeniul Management 

2009-2011 Studii de masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți, 

Republica Moldova, Facultatea de Economie, Specializarea 

„Administrarea Afacerilor Comerciale” 

2005-2009 Studii universitare de Licență Universitatea de Stat„Alecu 

Russo”din Bălți, Republica Moldova, Facultatea de Economie, 

Specialitatea „Business și Administrare” 

CARIERA PROFESIONALĂ  

2015 Doctor în domeniul Management, Univeristatea „Al. I. Cuza” Iași, 

România. Teza cu titlul „Dezvoltarea capitalului uman și 

competitivitatea întreprinderii”. Susținere publică 20 februarie 2015 

2016-prezent Lector universitar Universitatea de Stat„Alecu Russo” din Bălți 

2013-prezent Asociat la Extensiunea Universității „Al. I. Cuza” din Iași la Bălți. 

2012-2014 Cercetător științific la Laboratorul de cercetări științifico -metodice 

în economie în cadrul a 2 proiecte: unul instituțional „Cercetarea 

impactului strategiei dezvoltării capitalului uman în condițiile 

globalizării” și unul program de stat „Managementul strategic al 

capitalului uman pe piața muncii Republicii Moldova în condițiile 

dezvoltării regionale” 

STAGII DE PREGĂTIRE  

28.06.2015-03.07.2015- Participarea la stagiul de pregătire din 

Germania, Landshut, Hochschule, la trainingul  „Train the Trainer” 
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ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

 

Monografii și manuale universitare 2015- publicarea monografiei „Dezvoltarea capitalului uman și 

competitivitatea întreprinderii” 

2014- publicarea unui capitol din monografia colectivă 

„Managementul strategic al potențialului uman” 

Materiale suport curs, seminar, lucrări 

practice şi programe analitice detaliate 

 

2015- elaborarea notițelor de curs la disciplina „Resurse Umane” 

2015- elaborarea Ghidului pentru activități practice la disciplina 

„Resurse umane” 

2015- elaborarea unui curriculum la disciplina „Resurse Umane” 

2016- elaborarea a 8 currriculumuri pentru disciplinele predate 

2016 – elaborarea Indicațiilor metodice pentru realizarea practicii și 

pentru realizarea și Indicațiilor pentru susținerea practică a tezelor 

de licență  pentru studenții Specializării 821.1 Turism 

2016 – elaborarea curriculumurilor la „Merchandisng și 

segmentarea pieței” și „Managementul resurselor umane”. 

2016 – elaborarea a 12 fișe actualizare a disciplinelor predate 

ACTIVITATEA DE 

CERCETARE 

PARTICIPAREA ÎN PROIECTE 

 

2016 – Director de proiect  pentru tineri cercetători „Elaborarea 

modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a universităților  în 

baza cercetării curlturii inovaționale a tinerilor specialiști” 

2011-2014- participarea în cadrul proiectului „ Cercetarea 

impactului strategiei dezvoltării capitalului uman în condițiile 

globalizării”, proiect instituțional 

2012-2014- participarea în cadrul proiectului „ Managementul 

strategic al capitalului uman pe piața muncii Republicii Moldova în 

condițiile dezvoltării regionale”, proiect din cadrul programului de 

stat 

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE 2013-2016 – peste 70 de publicații științifice la conferințe naționale, 

internaționale din țară și străinătate, articole indexate în baze de date 

internaționale, dintre care un articol ISI procidings. 

COMPETENȚE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute 

 

 

 

Franceza 

 

Rusa 

              Înțelegere                                Vorbire                                          

Scriere 

 Ascultare              Citire      Participare     Discurs Oral 

       B1/2                 B1/2            B1/2                   B1/2                                 

B1/2 

Certificat B 

      C1/2                  C1/2           C1/2                   C1/2                                 

C1/2 

COMPETENŢE DE COMUNICARE  

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie 

de contabil 

▪ bune experiențe  de predare dobîndite prin experiența proprie de 

predare a cursurilor  

COMPETENŢE  
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ORGANIZAŢIONALE/MANAGERIA

LE 

- bune competențe de lucru în echipă în prin experieța proprie de 

contabil 

- bune experiențe de organizare a lucrului în echipă 

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA 

LOCUL DE MUNCĂ 

 

▪ o bună cunoaștere a proceselor de cercetare științifică datorită 

lucrului în echipă 

▪ o bună cunoaștere a proceselor de lucru cu studenții 

bune experiențe de cercetare științifică dobîndite din experiențe 

proprie de cercetător științific 

COMPETENŢE INFORMATICE o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

PERMIS DE CONDUCERE B 


