
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat în științe economice, 

profesor universitar, academician al AȘM 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 
1. Coordonatorul Programului de Stat "Securitatea economică în contextul 

integrării regionale şi europene a Republicii Moldova " (perioada 2015-2018) 
2. Conducător al proiectului de cercetare "Monitorizarea competitivității 

economice a Republicii Moldova în context regional și mondial și direcții de 
ameliorare  și dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de asociere 
cu Uniunea Europeană" (2015-2018) 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale - 
Monografii în alte ediţii 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 2 
Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C  
Articole în culegeri 2 
Participarea la foruri ştiinţifice 5 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

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

Cercetările efectuate au scos în evidență principalii factorii care determină 

necesitatea  găsirii unor noi modele de dezvoltare economică, precum globalizarea, 

internaționalizarea afacerilor, creșterea interdependenței economice între state, 

integrarea economică la nivel regional, european și chiar mondial, liberalizarea 

comerţului cu servicii; liberalizarea pieţelor de capital; liberalizarea investiţiilor străine 

directe; stabilirea bunurilor comune ale umanităţii; securitatea ecologică; diminuarea 

taxelor vamale, renunţarea la politica vamală şi la restricţiile de circulaţie a mărfurilor, 

serviciilor, tehnologiilor şi capitalurilor, argumentându-se că competitivitatea și 

eficiența vor reprezenta factorii determinanți  ai sustenabilității creșterii economice, iar 

soluțiile necesare asigurării unei creșteri economice durabile trebuie căutate în 

activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare. Creșterea economică în baza factorilor 

actuali de dezvoltare a competitivității  (resurse și forță de muncă ieftină, inclusiv la 

export) nu mai este astăzi posibilă. Este necesară o competitivitate inovațională. Astfel, 

s-a ajuns la  relația directă: economia cunoașterii-compettivitate-creștere economică 

sustenabilă. Adică, doar prin valorificarea oportunităţilor oferite de economia 

cunoaşterii poate fi asigurată un nivel de competitivitate capabil să genereze o creştere 

economică sustenabilă. 



 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 1 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 5 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  2 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI. Activitatea managerială 

Rector ASEM 

Preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din Moldova 

Membru al Plenarei şi membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional de 

Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova 

Membru al Consiliului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii 

Moldova 

Membru al Colegiului Ministerului Economiei al Republicii Moldova 

Membru al Plenarei şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Preşedinte al Asociaţiei Moldo-Italiene de Logistică (AMILOG) 

Membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii 

Moldova 

Membru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru al R. Moldova 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

 

VIII. Alte activităţi 

Semnătura  

 

 


