
 

IV. PERSONALIA 
 

ALEXANDRU GRIBINCEA LA 50 DE ANI 
                               
GRIBINCEA – nume nobil, cu rădăcini în cultura 
română. Acest nume a fost adus în istoria noastră de 
către Laurenţia GRIBINCEA, publicistă, născută în 
Bucureşti la 1882, profesoară de română la Iaşi, a 
studiat în Franţa, a fost redactoare la ziarul 
„Înainte”. 

Colegul nostru Alexandru Gribincea prin 
muncă, insistenţă şi succesele sale a reuşit să-şi 
aranjeze numele său „GRIBINCEA” pe paginile 
lucrărilor ştiinţifice cu caracter economic. 

Problematica economică în lucrările savantului economist Alexandru Gribincea 
continuă să fie obiect al preocupărilor sale; abordările sistemice efectuate de către 
jubiliarul nostru Alexandru Gribincea sunt în atenţia multor oameni de ştiinţă, 
Guvernului Republicii Moldova, organizaţiilor şi organismelor internaţionale. 

Unghiurile şi tratările Domniei Sale sunt nu numai diferite, ci adesea şi opuse, 
interesele sociale, ecologice, naţionale fiind evidente. Este firesc să-i aducem 
colegului nostru cuvinte de elogiu, dacă ţinem seama de dimensiunile şi implicaţiile 
profesorului universitar Alexandru Gribincea în cele mai diverse activităţi ştiinţifice, 
didactice, de organizare, de manifestare, de contribuţie, de susţinere cu o analiză, o 
idee a colegilor săi, a tineretului studios. Abordînd problematica economică în 
lucrările sale Alexandru Gribincea defineşte cadrul conceptual şi funcţiile acestuia, 
coordonatele politicii şi strategiilor socio-economice. Unui spaţiu distinct Alexandru 
Gribincea ce oferă problemelor de marketing, în care sunt reflectate aspectele 
specifice, importanţa acestora în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. În 
egală măsură doctorul habilitat în economice Alexandru Gribincea în lucrările sale 
se adresează studenţilor din învăţămîntul superior postuniversitar, masteranzilor care 
studiază economia. În elaborările sale profesorul universitar Alexandru Gribincea 
valorifică o serie de lucrări din literatura de specialitate străină, dar şi cele apărute în 
ultimii ani în Republica Moldova. 

Dificultăţile în abordarea multor aspecte din problematica economică doctorul 
habilitat le depăşeşte datorită nivelului său ridicat de cercetător ştiinţific, de 
capacităţile individuale, de potenţialul ştiinţific acumulat pe parcursul a multor ani. 
Eu sunt convins, că toţi colegii lui Alexandru Gribincea de la ULIM, USM, ASEM, 
UTM, IRIM, UASM, au de spus un cuvînt de mulţumire şi recunoaştere în adresa 
jubiliarului. Eu îi adresez, de asemenea, mulţumiri deosebite profesorului universitar 
Alexandru Gribincea, şef de catedră la ULIM, secretar ştiinţific la Consiliul 
Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor, doctor habilitat, savant, om de ştiinţă 
de o rară corectitudine, atenţie şi înţelegere în cele mai diverse situaţii. Efortul său 
intelectual Alexandru Gribincea îl direcţionează la aplicarea în practică a principiilor 
mecanismului economic atît la nivelul economiei naţionale a Republicii Moldova, 
cît şi fiecărei unităţi în parte. Lucrările jubiliarului Alexandru Gribincea au la bază, 
pe lîngă cercetările proprii, şi o sinteză a informaţiilor acumulate în literatura de 
specialitate. Prin modul de tratare, prin caracterul său teoretico-aplicativ unitar, 
microeconomic, macroeconomic jubiliarul este original, acordă un sprijin 
investigaţiilor în domeniile metodologice pentru că de perfecţionarea metodelor şi 
tehnicilor economice depinde ameliorarea calitativă a întregii noastre activităţi; 
acordă o atenţie specială studiilor economice şi de marketing, pregătirii specialiştilor 
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