
Anexa A  
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Belostecinic Grigore, doctor hab. În şt. economice, prof. univ., membru 
coresp. al AŞM 

II.  Activitatea ştiinŃifică 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 
cercetări proiectelor bilaterale, internaŃionale 

  Coordonator al programului de stat ”Dezvoltarea competitivităŃii şi 
creşterea economică durabilă  în contextul economiei bazate pe cunoaştere, 
dezvoltării şi integrării regionale şi europene„. 
  Conducătorul proiectului de cercetare ”DirecŃii şi posibilităŃi de asigurare 
şi dezvoltare a competitivităŃii în condiŃiile Republicii Moldova„. 
    Conducător al proiectului de cercetare ”PriorităŃile relaŃiilor economice 
şi comerciale  între Republica Moldova şi Ucraina în contextul cooperării 
transfrontaliere  şi integrării europene„ (proiect comun de cercetare între 
AŞM şi Ministerul EducaŃiei şi Cercetării din Ucraina) 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii din străinătate  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate         1 
Monografii editate în Ńara  
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C          1 
Articole în culegeri          4 
Participarea la foruri ştiinŃifice          5 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

IV.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

-  Evaluarea factorilor  de impact major, la nivel macro şi 
microeconomic, asupra competitivităŃii Republicii Moldova şi 
elaborarea bazei informaŃionale pentru evaluarea calitativă şi 
cantitativă  a nivelului competitivităŃii Republicii Moldova  în 
context  regional şi mondial (rezultatele cercetării au fost 
reflectate în  The Global Competitiveness Report 2010-2011,  
elaborat de World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 
2010, cu referinŃă la Republica Moldova, p.240-241). 



- Elaborarea şi lansarea  Raportului naşional  al competitivităŃii 
Republicii Moldova  în context mondial, 

- Concretizarea rolului marketingului  în asigurarea şi dezvoltarea 
competitivităŃii  economice şi  determinarea problemelor cu care 
se confruntă agenŃii economici  în asimilarea conceptului de 
marketing şi strategiilor  de asigurare şi dezvoltare a 
competitivităŃii  la nivelul agenŃilor economici şi economiei ăn 
ansamblu,   

- Evaluarea politicilor comunitare de integrare şi cooperare  din 
perspectiva cooperării transfrontaliere între state şi analiza 
comparativă a cadrului instituŃional al relaŃiilor de cooperare 
bilaterală în  Republica Moldova şi Ucraina  din perspectiva 
cooperării transfrontaliere.  

V. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 1 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat             5 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza             - 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI.  Activitatea managerială 

- Rector al ASEM, 
- Membru al Consiliului Suprem  pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM, 
- Membru al Consiliului de Conducere al Camerei de ComerŃ şi 

Industrie, 
- Membru al Colegiului Ministerului Economiei şi ComerŃului, 

VII.  InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

       Doctor Honoris Causa al UniversităŃii Economice din or. Sviştov, Bulgaria 

VIII.  Alte activităŃi    

- Membru al Comisiei NaŃionale  pentru PopulaŃie şi Dezvoltare, 

- Membru al Consiliului de conducere al UnităŃii de implementare  a 
proiectului Băncii Mondiale ”Ameliorarea CompetitivităŃii în 
Republica Moldova„. 

Semnătura  
 


