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Raport de activitate
al membrului corespondent Grigore Belostecinic,

prof. univ., dr. hab. pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)

1. Conduc tor al proiectului institu ional „Direc ii i posibilit i de asigurare i
dezvoltare  a competitivit ii în condi iile Republicii Moldova”;

2. Co-conduc tor al proiectului  „Factori  i criterii  ale competitivit ii economice”,
realizat  în comun  cu Institutul Na ional de Cercet ri Economice al Academiei Române.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 7
inclusiv
Articole în reviste interna ionale 1
Articole în reviste locale 2
Manuale i materiale didactice 1
Participarea la foruri tiin ifice 3

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
Este apreciat rolul i specificul concuren ei între angaja ii întreprinderilor ca factor de

influen  asupra competitivit ii:
a) concuren a în organiza ie trebuie s  fie deschis , to i angaja ii ar fi bine s  fie anun i,

inclusiv cei noi înc  la etapa de intervievare pentru a evita o fluctua ie nedorit  sau
eventuale neîn elegeri;

b) crearea din start a unor condi ii egale de concuren : resurse egale, acces egal la clien ii
poten iali;

c) posibilit i i termene egale de oferire a propunerilor i ideilor;
d) stabilirea unui arbitru care ar evalua obiectiv lucrul efectuat/evaluarea obiectiv ;
e) control/monitorizare permanent  din partea conducerii;
f) concuren a intern  nu trebuie s  fie o valoare declarat  a culturii organiza ionale,

angaja ii trebuie s  în eleag  c  ascensiunea profesional  este salutabil , dar nu este un
criteriu absolut de evaluare a rezultatelor;

g) dac  concuren a exist  atunci trebuie s  fie oficial  – cu reguli concrete, de dorit
încadrate în standardele firmei.

4. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute 1
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

6

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care au
sus inut teza

1

Num rul manualelor, materialelor didactice editate 1

5. Activitatea managerial
Rector AEM, membru al Consiliului pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A M
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6. Informa ii generale
Doctor Honoris Causa al Universit ii „Ovidius” din Constan a, România

7. Alte activit i
Membru al Colegiului Ministerului Economiei i Comer ului;
Membru al Consiliului Camerei de Industrie i Comer ;
Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Na ional de Acreditare i Atestare.


