
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,  

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Acad. Gr. Belostecinic, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ 

executor al 

proiectului 

 20.70086.38/COV(70105) 

 

Elaborarea componentei 

sistemului informațional 

epidemiologic COVID-19 

de monitorizare, analiză și 

prognoză  geo-spațială și 

impactul asupra 

indicatorilor  socio-

economici din Republica 

Moldova 

01.07.2020-

01.07.2021 

Executor 

 

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

III.  Activitatea în anul de referință (date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF 1 

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii naționale/internaționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  



Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 2 

Articole în materiale ale conferințelor naționale 1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare 

internațională 

1 

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

Descrierea sistemului de indicatori de analiză și predicție a situației pandemice din 

Republica Moldova, sub aspectul tipologiei și conținutului propriu zis al acestora, a 

reprezentat  un punct de pornire pentru elaborarea structurii bazelor de date, a 

interfețelor și a algoritmilor de procesare a datelor sub aspectul determinării unor 

indicatori cu caracter de analiză și sinteză, sau a unor indicatori ce asigură 

identificarea legităților de manifestare și caracterizare a acestora prin testarea și 

validarea ipotezelor statistice. 

Consultarea și exploatarea experienței internațională privind elaborarea și 

utilizarea unor modele geospațiale de analiză și predicție a manifestărilor pandemice a 

asigurat  un pilon  important pentru asigurarea unei comparabilități internaționale a 

modelului elaborat în cadrul proiectului de cercetare. 

 

 

V.  Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

  1 

Marketing 

general și 

B2B 

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      - 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat     3 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

   .  

 

VI. Activitate managerială 

Rector ASEM 

 



VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

     

 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1. Gr. Belostecinic Colegiului de redacție al revistei 

”Calitatea – acces la succes”, 

 

Membru 

2. Gr.Beloostecinic Revista „Economica” Redactor-șef 

3 Gr.Belostecinic Revista „Akademos” Membru 

IX. Participări la foruri științifice: 

     Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

     

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

1.  Gr.Belostecinic Fourteenth International 

Conference on Management 

Sciensce and Engineering 

Management 

30 iulie-02 

august 

1.Perspectives on the 

Future of Higher 

Education. 

2.The Time: A 

Cultural, Philosofical 

and Psihological 

Approach 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 



 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

1. Gr.Belostecinic Conferința științifică 

internațională 

„Competitivitatea și inovarea 

în economia 

cunoașterii.Ediția a XXII. 

25-26 

septembrie 

2020 

Competitivitatea 

Republicii Moldova: 

unele tendințe și 

provocări 

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr  

d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

    

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

Articol din revista cu factor de impact: 

1. Grigore Belostecinic, Lilia Șargu. Managing Human Resources Involved in Solving Atypical 

Situations: A Motivational Model// Advances in Economics, Business and Management Reaserch, 

volume 131 ”New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development„ 

(NSRBCPED 2019), p.325 – 329. (Published by Atlantis Press SARL) 

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

1.Grigore Belostecinic, Igor Serotila, Maria Duca. Perspectives on the Future  of Higher 

Education// Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and 

Engineering Management. Volume 2,  Springer, 2020, p.778-790. (Published by Springer Nature 

Switzerland AG, ISSN 2194-5357.) 

2. Gheorge Duca, Grigore Belostecinic, Ion Petrescu, Dragomir Camelia – Cristina. The Time: A 

Cultural, Philosofical and Psihological Approach// Proceedings of the Fourteenth International 

Conference on Management Science and Engineering Management. Volume 2, Springer, 2020, p.445 - 

455. (Published by Springer Nature Switzerland AG, ISSN 2194-5357) 

3. Belostecinic Grigore, Guțu Corneliu, Bragoi Diana. Competitivitatea Republicii Moldova: unele 

tendințe și provocări// Culegere de articole. Conferința științifică internațională ”Competitivitatea și 

inovarea în economia cunoașterii.Ediția a XXII. 25-26 septembrie 2020. – Chișinău, ASEM, 2020, p.40-

51. 

 

Data completării fișei  14.01.2021 

 

Semnătura  


