
Anexa A  

Raportului de activitate în anul 2009 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

1. Titlul, numele şi prenumele     doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al 

AŞM Grigore Belostecinic 

2. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare  a competitivităţii în 

condiţiile Republicii Moldova”; 

Co-conducător al proiectului „Factori  şi criterii  ai competitivităţii economice” realizat în comun  cu Institutul 

Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române.  

Rezultatele ştiinţifice principale  

Numărul de publicaţii ştiinţifice total: 7 

inclusiv  

Articole în reviste internaţionale  1 

Articole în reviste locale 6 

Monografii - 

Manuale şi materiale didactice  - 

Dicţionare - 

Participarea la foruri ştiinţifice  6 

Activitatea inovaţională  

Numărul de cereri prezentate  - 

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  - 

Numărul de brevete obţinute  - 

Numărul de brevete implementate  - 

Denumirea seminarelor ştiinţifice organizate  

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)  

Analiza evoluţiilor pe plan mondial şi în Republica Moldova cu referinţă la 

consecinţele crizei economice şi financiare a permis concluzionarea faptului că în 

perioada post-criză competitivitatea şi eficienţa, de rând cu dezvoltarea unei economii 

inovative, vor reprezenta factorul determinant al sustenabilităţii creşterii economice. O 

importanţă deosebită, în acest context, capătă concretizarea doctrinei economice care va 

sta la baza dezvoltării ulterioare a statului, creşterea productivităţii muncii, orientarea 



economiei spre export, dezvoltarea regională, dezvoltarea infrastructurii economice şi 

fizice, readucerea la viaţa normală a satelor moldoveneşti, stabilirea unor relaţii 

armonioase şi menţinerea păcii interetnice, ca premisă importantă pentru implementarea 

cu succes a oricărui program de dezvoltare economică şi socială a ţării, promovarea 

cunoaşterii şi inovării în toate domeniile de activitate, inclusiv în dezvoltarea economică a 

ţării. 

Au fost identificate principalele efecte ale crizei economice mondiale cu influenţă 

negativă asupra economiei Republicii Moldova, precum:  

 Eventuale scăderi ale produsului interne brut; 

 Reducerea remitenţilor provenite de la populaţia plecată la muncă peste hotare; 

 Scăderea rulajului pe piaţa valutară; 

 Evoluţia cursului de referinţă al valutei naţionale; 

 Diminuarea rezervelor valutare; 

 Scăderea ritmului de creştere a exporturilor şi importurilor, urmate de diminuarea 

efectivă a acestora, inclusiv datorită aprecierii continue a leului moldovenesc, în 

raport cu valutele naţionale ale altor state; 

 Deficitul comercial în creştere.  

Totodată au fost identificate principalele atuuri anticriză ale economiei moldoveneşti, 

precum: 

 Structura economiei naţionale, în sensul lipsei unor domenii care au fost într-o 

măsură mai mare afectate de criză, precum cea a automobilelor, industria siderurgică;  

 Remitenţele ca sursa de alimentare a lichidităţii sistemului bancar;  

 Remitenţele ca sursă de compensare a deficitului comercial în creştere; 

 Dependenţa, aproape în egală măsură, a exporturilor noastre de pieţele din est şi vest;  

 Structura exporturilor, care în mare măsură nu conţin componente uşor afectate de 

criză  (materii prime, echipamente, utilaje etc.); 

 Ponderea mare a populaţiei din mediul rural şi, respectiv, a autoconsumului în 

consumul total; 

 Conjunctura favorabilă, cel puţin deocamdată, pe piaţa petrolului;  

 Preţul încă relativ mai scăzut al forţei de muncă.  

Rezultatele investigaţiilor au permis înaintarea unor propuneri în vederea depăşirii 

situaţiei de criză economică, precum: 

 Menţinerea şi instaurarea încrederii a populaţiei în stabilitatea sistemului bancar: 

furnizorilor în potenţialii beneficiari, angajaţilor în angajatori, managerilor de bănci 



în beneficiari de credite etc.  

 Necesitatea susţinerii sectorului real al economiei din partea statului;  

 Revederea bugetului pentru anul 2009, la capitolul cheltuieli şi renunţarea la unele 

proiecte sociale; 

 Susţinerea unor proiecte investiţionale care să presupună folosirea în proporţii mai 

mari a forţei de muncă (construcţii, dezvoltarea infrastructurii economice, 

modernizarea satelor moldoveneşti); 

 Recunoaşterea priorităţii obiectivului de dezvoltare a unei economii inovative, 

inclusiv prin: 

1. Crearea şi dezvoltarea clusterilor; 

2. Dezvoltarea unor zone cu mare potenţial de dezvoltare economică şi valoare 

socială; 

3. Promovarea parteneriatului public şi privat pe domenii mai importante de 

dezvoltare inovativă; 

4. Susţinerea IMM-urilior inovative etc. 

 

 

5. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 1 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător 

ştiinţific al tezei de doctorat 

6 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific 

şi care au susţinut teza  

- 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

6. Activitatea managerială 

Rector ASEM  

7. Informaţii generale  

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România  

8. Alte activităţi 

 Membru al Consiliului pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;  

 Membru al Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului;  

 Membru al Consiliului Camerei de Industrie şi Comerţ;  



 Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare.  

 

 


