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LIDER ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ȘI AL ȘTIINȚELOR ECONOMICE
Academicianul Grigore BELOSTECINIC
la 60 de ani

Născut la 7 ianuarie 1960 în Voinova, Strășeni.
Economist, domeniile de cercetare: marketing, logistică, globalizare, crizele economice, provocările societale.
Doctor habilitat în științe economice (1999), profesor universitar (2000),
membru corespondent (2007) și membru titular (2012) al Academiei de Științe a Moldovei.

Destinul academicianului Grigore Belostecinic
este un destin merituos al unui cercetător științific,
profesor universitar şi al unei personalităţi publice,
edificat cu ardoare de-a lungul unui itinerar remarcabil, pe potriva firii sale (care nu încape în standarde
tradiționale), marcate de omenie, de curaj și de o energie nestăvilită.
Academicianul Grigore Belostecinic este în prezent un lider recunoscut al domeniului științelor
economice din Republica Moldova. Această calitate
de lider este asumată personal, dar și configurată, pe
parcursul anilor, de circumstanțele favorabile care l-au
plasat categoric în prima linie a luptei pentru avansarea societății, fiind un rezultat al efortului perseverent
depus pe tărâmul științific, universitar, social.
Prin activitatea multilaterală ce-l caracterizează,
prin monografiile, studiile, articolele consistente, Grigore Belostecinic și-a câştigat un nume de rezonanţă,
iar efortul, multiplicat prin acţiunea conjugată a
discipolilor, colegilor de breaslă, prietenilor, pentru
care rămâne un exemplu de slujire cauzei alese, a dobândit o cunoaştere şi apreciere binemeritată.
Filele biografiei lui Grigore Belostecinic denotă
faptul că tocmai el reprezintă plenar acea generație
a oamenilor din sfera universitar-academică, a căror
afirmare pe plan științific și civic s-a produs în mod
sincronizat cu marile schimbări ce au avut loc în societate în ultimele decenii ale secolului trecut – începutul secolului al XXI-lea. Datorită acestor circumstanțe,
spectrul problemelor care au format câmpul său de
interese științifice a fost consistent: avalanșa problemelor economice, social-politice, spirituale cu care s-a
confruntat în această perioadă Republica Moldova a

necesitat răspunsuri prompte, argumentate, temeinice, inovatoare.
Tentația găsirii unor răspunsuri adecvate la cele
mai arzătoare chestiuni ale zilei s-a manifestat, în cazul
acad. Belostecinic, atât pe plan personal, afirmându-l
în mediul științific ca pe un cercetător reputat al proceselor economice și social-politice importante, cât și
în organizarea cercetărilor științifice, atunci când și-a
asumat conducerea colectivelor de cercetători, acumulând, pe parcursul anilor, o relevantă experiență
managerială în sfera științei și cea universitară. A fost
un lucru firesc, inerent pentru un membru al Academiei (membru corespondent din 2007 și academician
din 2012) și rector al ASEM (președinte al Consiliului
rectorilor din Republica Moldova, din 2014).
S-a născut la 7 ianuarie 1960 în satul Voinova,
raionul Strășeni. În 1979 a absolvit Colegiul Industrial Economic, în 1983 – Facultatea de Economie a
Comerțului a Universități de Stat din Moldova. Între
anii 1986–1989 și-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Economie „G. V. Plehanov” din Moscova.
În 1989 a susținut teza de doctor în economie, iar în
1999 – cea de doctor habilitat în economie. În 2000 a
devenit profesor universitar. A efectuat stagii științifice
în Germania, SUA, Polonia, Marea Britanie, Suedia,
Olanda, Irlanda de Nord, Lituania, Elveția.
A parcurs toate treptele ierarhiei universitare – de
la asistent la conferențiar, profesor universitar, șef de
catedră, decan, activând la Universitatea de Stat din
Moldova (1983–1991), iar din 1991 – la Academia
de Studii Economice a Moldovei, instituție cu care
și-a îngemănat destinul, din anul 2001 contribuind
plenar la dezvoltarea ei în calitate de rector. Grigore
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Belostecinic este, de fapt, omul edificării, care a adus
o contribuție considerabilă la construcția sistemului
universitar autohton modern, la aprofundarea și fortificarea cercetării în științele economice.
Vocația sintezei, proprie acad. Grigore Belostecinic, s-a manifestat pe deplin în lucrările sale, marcate
de viziune analitică profundă în raport cu problemele
majore ale timpului – globalizare, crizele economice,
provocările societale. O atenție aparte în activitatea
sa este acordată elucidării problemelor marketingului şi logisticii, consolidând în cadrul universitar şi
academic acest domeniu interdisciplinar, dinamic şi
complex. Eforturile majore depuse pe filiera științifico-didactică s-au soldat cu un număr impresionant
de opere de referință, care i-au adus notorietate largă
pe plan național și internațional. Rezultatele activității
sale de cercetare au fost materializate în mai multe lucrări, publicate atât în limba română, cât și în limbi de
circulație universală, apărute în reviste și culegeri de
specialitate din Republica Moldova, România, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Egipt ș.a.
Performanța lui Grigore Belostecinic se reflectă şi
în activitatea editorial-redacţională și organizațională:
este redactor-şef al revistei „Economica”, membru al
colegiilor de redacţie la o serie de reviste științifice din
Republica Moldova şi din străinătate, este preşedinte,
copreşedinte, membru al comitetelor științifice și de
organizare a zeci de conferinţe internaţionale din ţară
şi de peste hotare.
A desfășurat o amplă activitate în calitate de
conducător sau coordonator al unor programe/proiecte de cercetare, naționale și internaționale, cu un
impact major în activitatea științifică și economică
din Republica Moldova: „România și Republica Moldova. Potențialul competitiv al economiilor naționale.
Posibilități de valorificare pe piața internă, europeană
și mondială” (2003); „Direcții și posibilități de asigurare și dezvoltare a competitivității în condițiile Republicii Moldova” (2010); „Managementul competitivității
economice a Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare și integrare regională și europeană”
(2011–2012); „România şi Republica Moldova. Potenţialul competitiv al economiilor naţionale. Posibilităţi
de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială” (proiect, 2003) și „Factorii şi criterii ai competitivităţii economice” (proiect, 2004), desfășurate în
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colaborare cu Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române; „Priorităţile relaţiilor
economice şi comerciale între Republica Moldova
şi Ucraina în contextul cooperării transfrontaliere şi
integrării europene” (2010–2011); „Economia bazată
pe cunoaștere ca factor de creștere a competitivității
economice a Republicii Moldova” (2011–2014); „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) etc. A fost coordonator al Programelor
de Stat, inclusiv, „Securitatea economică în contextul
integrării regionale şi europene a Republicii Moldova” (2015–2018). Recent a devenit fondatorul Platformei AȘM de comunicare „Securitatea economică,
migrația și transformările demografice”.
Academicianul Grigore Belostecinic promovează mereu, în mod activ și consecvent, colaborarea cu
importante centre științifico-universitare din străinătate, sprijină parteneriatele cu prestigioase organizații
internaționale (Forumul Economic Global ș. a.). Este
antrenat, ca expert notoriu, în activitatea diverselor
consilii, comisii, asociații, la nivel guvernamental,
ministerial și al societății civile.
Activitatea intensă a academicianului Grigore Belostecinic este apreciată pe merit. Este multiplu Doctor
Honoris Causa al Universităților din Ucraina, România, Bulgaria, membru al Academiilor internaționale,
Membru de Onoare al Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române (2004). A fost
deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislaturile a XIX-a și a XX-a. În 2009 a fost decorat cu „Ordinul de Onoare” și în 2016 – cu „Ordinul Republicii”.
Astfel, dintr-o privire retrospectivă a deceniilor de
muncă asiduă se profilează o personalitate complexă,
bogată și generoasă, care poate fi un real model prin
dăruirea şi spiritul de sacrificiu cu care slujește societatea de-a lungul unei impresionante cariere profesionale. Jubileul de 60 de ani al academicianului Grigore
Belostecinic, distins savant-economist, este un frumos
prilej pentru a-i adresa sincere felicitări și urări de noi
împliniri.
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