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Raport de activitate
al membrului corespondent al A M Moldovan Dumitru,

dr. hab., prof. univ., pentru anul 2008

1. Conduc tor al proiectului de cercetare
"Analiza premiselor economice i sociale, a riscurilor i avantajelor integr rii europene i ader rii

Republicii Moldova la Uniunea European ". Proiectul este elaborat la ini iativa A M i este finan at din rezervele
M.

Proiectul a cuprins o perioad  de 6 luni (iulie-decembrie 2008) i este deja terminat. Realizat de un colectiv
de cercetare din componen a c ruia fac parte 7 persoane de la diferite institu ii din Republica Moldova, proiectul
poart  un caracter teoretico-aplicativ.

În anul 2008 au fost publicate 3 articole tiin ifice, i anume:
a) Articol în revista interna ional  – „Revista român  de economie”, Academia Român , Bucure ti,

N1, 2008. „Are foreign direct investments an instrument of shifting the moldavian economy to a
superior level of international specialization?”

b) Articol în „Dic ionarul enciclopedic al Republicii Moldova”.  „Rela iile economice externe i
integrarea european  a Republicii Moldova” (coautor – E. Benea-Popu oi).

c) Participarea la Simpozionul tiin ific Interna ional, ASEM, septembrie 2008: raportul „Politica
european  de vecin tate i aderarea Republicii Moldova la UE”.

2. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul 2008
S-a ajuns la concluzia c , în cazul t rii procesului de integrare european , oportunit ile pierdute de

Republica Moldova sunt însemnate, constituind pân  la 0,5 miliarde euro anual. Totodat , R.Moldova a pl tit o
bun  parte din costurile integr rii europene, f  a- i fi schimbat statutul în rela iile cu Uniunea European .
Preg tindu-se de o eventual  asociere, apoi aderare la UE, Moldova urmeaz  s  elaboreze o strategie de
respecializare a economiei sale, pornind de la avantajele comparative ce le are pe pia a UE, deja practic deschis
pentru produsele sale. Pentru ca s  beneficieze de preferin ele comerciale, Republica Moldova trebuie s  for eze
trecerea la noile standarde, admise de UE.
3. În anul 2008 am predat studen ilor i doctoranzilor ASEM 3 discipline:

a) Teorie economic ;
b) Doctrine economice;
c) Economia rela iilor externe ale Republicii Moldova.

În anul 2008 am fost conduc tor tiin ific la 5 persoane.
4. Activitatea managerial

     a) Sunt decanul facult ii de Rela ii Economice interna ionale, ASEM;
     b) Pre edinte al Consiliului tiin ific specializat din cadrul ASEM;
     c) Sunt membru al colegiilor de redac ie ale revistelor de specialitate din Republica Moldova:

«Economica», ASEM; », Belarus: Universitatea Umanitar  din Minsk; România: «Economy
Transdisciplinarity Cognition», Universitatea G. Bacovia, Bac u.


