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CURRICULUM   VITAE 

 

Dumitru MOLDOVAN 
 

1. Date biografice 
 

 

Data şi locul naşterii:   2 noiembrie 1946, s. Piatra  

                                     (Orhei), Republica Moldova, 

Starea civilă:                căsătorit, 2 copii 

Adresa personală:        26, Mitropolit Gurii Grossu, ap. 74 

                                     MD-2001, Chişinău, Moldova 

Tel/Fax:                       (37322)287955 domiciliu 

                                     (37322)240005 serviciu 

                                     (373)079596118 mobil 

E-mail:                         dumold@ase.md 
 

     

2. Funcţii actuale  

 Decanul facultăţii “Relaţii Economice Internaţionale”, ASEM (din 1994); 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1990); 

 Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi 

doctor habilitat  în  ştiinţe  economice de pe lângă ASEM (din 2001);  

 Profesor invitat la Universitatea Pierre Mendes France, Grenoble şi  

ASE Bucureşti. 

 

3. Alte activităţi,  titluri,  premii 

 Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (din 2007); 

 Membru al Consiliului Economic Suprem pe lângă Preşedintele  Republicii     

Moldova (1997-2000); 

 Membru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova 

(2001-2003); 

 Cavaler al ordinului „Gloria muncii” (2011); 

 Cavaler al ordinului bisericesc „Cuviosul Paisie Velicicovski”; 

 Laureat al Premiului „Petre S. Aurelian”  al Academiei Române pentru  lucrarea  

„Economia Moldovei în  capcana globalizării şi tranziţiei”  (2006); 

 Membru al Colegiilor de redacţie sau Consiliilor ştiinţifice ale revistelor 

ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice: „Economica”ASEM (din 1997),  

„Economie  şi  Finanţe”,  Chişinău – Sibiu  (1998-2000), „Economie  şi 

Sociologie”, Academia de Ştiinţe a Moldovei (din 1996); „Перекрестки”, 

Universitatea European - Umanitară, Minsk, Bielorus (din 2004), Monitorul 

economic (din 2006) şi „Economy, Transdisciplinarity, Cognition”, 

Universitatea G. Bacovia, Bacău; 

 Expert  din  partea  RM  la  evaluarea  proiectelor  de  cercetare  în  cadrul  

programului  TACIS – ACE,  Bruxelles,  Belgia  1995  şi  a  proiectelor  
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didactico – ştiinţifice  ale  programului  TEMPUS – TACIS,  Torino,  Italia  

1998; 

 Nominalizat  „Cel  mai  înţelegător  profesor  al  ASEM”  în  cadrul  primei  

ediţii  a  concursului  ProfTOP – 2005. 

 

 

4. Studii 

 1964-1968: Universitatea de Stat din Chişinău. Diplomă de studii superioare. 

Specialitatea: “Istorie şi ştiinţe Sociale”; 

 1975-1978: Doctorantura la catedra de « Economie politică » a Universităţii de 

Stat “M.V. Lomonosov” din Moscova. Tema tezei de doctor în economie: 

“Particularităţile hozrasciotului în asociaţiile agro-industriale”, Moscova, 

februarie 1979; 

 1997: Doctor habilitat în ştiinţe economice. Tema tezei: “Interdependenţa 

transformărilor sistemice şi a integrării în economia  mondială a ţărilor în 

tranziţie”, Chişinău, ASEM 1997.  

 

5. Stagiuni de instruire şi cercetare în ţară şi în străinătate 

 IX.1981-VI.1982:   Cursuri de studiere a limbii franceze la Universitatea “T. 

Şevcenco”, din Kiev; 

 VII-VIII. 1982:   Stagiune lingvistică la Universitatea din Monpelliet, Franţa; 

 II.1987-VI.1987:  Stagiune ştiinţifică şi pedagogică la Universitatea “M.V. 

Lomonosov”, din Moscova; 

 XI. 1993-VIII.1994: Stagiune ştiinţifică la “Centrul Economie şi Politică 

Europeană”, Universitatea din Lille, Franţa; 

 VII. 1995-VIII. 1995: Stagiune ştiinţifică şi practică la Universitatea din 

Nebraska, Omaha, S.U.A. 

 II-IV. 1999:   Stagiune ştiinţifico – didactică  la Universitatea din Grenoble, 

Franţa.  

 

6. Specializări şi discipline predate 

 Teorie  economică  (Economie politică); 

 Doctrine economice; 

 Economia Relaţiilor Externe ale Republicii Moldova; 

 Economia mondială; 

 Planificarea  economiilor  naţionale. 

 

7. Limbi străine cunoscute 

Limba Citire Scris Vorbire 

Franceză Foarte  bine Foarte  bine Foarte  bine 

Engleză Bine Satisfăcător Satisfăcător 

Rusă Foarte  bine Foarte  bine Foarte  bine 
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8. Activitate profesională (didactică) 

 

 1968-1975 şi 1979-1981    - Asistent, lector superior la Universitatea de Stat, 

din Chişinău; 

 1982-1985   -  Profesor de Economie la Universitatea (Şcoala Naţională 

Superioară de Administraţie) din Bamaco, Mali; 

 1985-1991 Conferenţiar la Universitatea de Stat din Chişinău; 

 1991-1998 Şef al catedrei de “Economie politică şi doctrine economice”, 

Academia de Studii Economice din Moldova, conferenţiar; 

 1994 – pînă în prezent, Decan al Facultăţii de “Relaţii Economice 

Internaţionale”, Academia de Studii Economice din Moldova, profesor 

universitar; 

 

9. Activitatea  ştiinţifică  şi  participarea  la  proiecte  de  cercetare  

internaţionale 
 

9.1. Activitatea  de  cercetare 
 

În  perioada  anilor  1992 – 2011  aria  preocupărilor  ştiinţifice,  destul  de  

vastă  s-a  plasat,  în  temei,  la  „frontiera”  între  „teoria  economică”  (economia  

politică)  şi  „economia  mondială”.  Direcţia  principală  de  cercetare  în  această  

perioadă  a  fost:  „Transformările  sistemice  şi  respecializarea  economiei  

moldoveneşti – condiţie  esenţială  a  integrării  ei  echitabile  şi  eficiente  în  

economia  mondială”.  Au  fost  formulate  un  şir  de  concepte,  ipoteze  şi  

propuneri  cu  privire  la: 

 Teoria  şi  practica  tranziţiei  la  economia  de  piaţă  în  diferite  ţări,  

interdependenţa  între  globalizare  şi  tranziţie; 

 Necesitatea,  caracterul  şi  mecanismul  schimbării  timpului  de  

specializare  a  ţărilor  în  tranziţie; 

 Particularităţile  comerţului  exterior  şi  a  politicii  comerciale  ale  

RM; 

 Investiţiile  străine  directe  ca  forţă  motrice  a  globalizării; 

 Avantajele  şi  dezavantajele  aderării  RM  la  UE; 

 Particularităţile  economiei  subterane  în  relaţiile  economice  

internaţionale; 

 Evoluţia  doctrinelor  economice; 

 Elaborarea teoriei „imaginaţiei creative”. 

 

În  calitate  de  conducător  sau  consultat  ştiinţific  subsemnatul  a  pregătit  

7  doctori  şi  doctori  habilitaţi  în  ştiinţe  economice, inclusiv o persoană în 

cotutelă cu Universitatea PMF din Grenoble, Franţa.  
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9.2 Participarea  la  realizarea  proiectelor  internaţionale: 

  

 1995-1997 – Activitatea  în  calitate  de  coordonator  şi  partener  al  

proiectului  de  cercetare  „Integrarea  Republicii  Moldova  în  economia  

mondială  şi  europeană”  Proiect  realizat  în  cadrul  programului  TAIS - 

ACE,  în  colaborare  cu  specialişti  din  Franţa,  Grecia,  Moldova; 

 

 1995-1997 – Partener  al  proiectului  de  cercetare  „Ocuparea,  şomajul  şi  

adaptarea  forţei  de  muncă  în  condiţiile  transformărilor  sistemice  din  

Republica  Moldova”.  Proiectul  a  fost  realizat  în  cooperare  cu  parteneri  

din  Franţa,  Rusia,  Germania,  Moldova; 

 

 2000-2001 – Coordonator şi partener al proiectului de cercetare, întitulat 

„Republica Moldova în strategia extinderii Uniunii Europene în Europa de Sud-

Est” (dimensiunea economica).  Proiectul  a  fost  câştigat  în  cadrul  unui  

concurs  european  şi  este  finanţat  de  Comisia  Europeană;  

 

 2000-2003 – Coordonator  al  proiectului  “Reformarea  învăţământului  

economic  superior la Facultatea de “Relaţii  Economice  Internaţionale” prin  

implementarea  noilor  metode  de  învăţământ  şi  pregătirea  tinerilor  

profesori”. Proiect finanţat de HESP Budapesta  şi  Universitatea  din  Grenoble 

– Franţa. 

 

 2008-2009 – Coordonator şi coautor al proiectului de cercetare înaintat de 

AŞM, cu tema: „Integrarea europeană a RM: premise, avantaje şi oportunităţi 

pierdute”; 

 

 În  anii  1997,  2001  şi  2003,  subsemnatul  a  organizat  şi  a  coordonat  

activitatea  a  trei  simpozioane  şi  conferinţe  ştiinţifice  şi  didactico – 

ştiinţifice  internaţionale  cu  participarea  specialiştilor  invitaţi  din:  Franţa,  

SUA,  Germania,  România,  Ungaria,  Bulgaria.  A  participat,  în  calitate  de  

moderator  şi  raportor  la  simpozioane  şi  congrese  internaţionale  organizate  

în:  Rusia,  Franţa,  Polonia, România, Belarus.     

 

 

10. Publicaţii  
 

Pe parcursul anilor 1973-2011 am publicat circa 200 lucrări ştiinţifice, 

metodice şi ştiinţifico-publicistice cu un volum total de peste 150 coli de autor în 

Moldova, Rusia, Franţa, România, Grecia, Ucraina, Belarus. 
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Cele mai importante publicaţii între 1992-2011 sunt: 
 

10.1  Monografii  şi  manuale  universitare:  

 

1. Doctrine şi economişti celebri, Editura ARC, Chişinău, 2011; 370 pag.; 

2. Integrarea europeană a Republicii Moldova: premise, avantaje şi oportunităţi 

pierdute (coordonator), Editura Ştiinţa, Chişinău 2009; 160 pag.; 

3. Curs  de  Teorie Economică,  Editura ARC, Chişinău, 2006; 428 pag.; 

4. Republica Moldova în capcana globalizării şi tranziţiei, Editura ARC, în 2007, 

ed. a doua, Chişinău, 2004; 300 pag.; 

5. Doctrinele economice, ediţia a 3-a, editura ARC, Chişinău 2003; 260 p.; 

6. Экономические доктрины, 3-е издание, из-во ARC, Кишинев 2003, 278 с.; 

7. La République de Moldova dans la stratégie d’élargissement de l’Union 

Européenne (dimension économique). Coordonator si coautor. Bucureşti, 

editura „Economica”, 2002, 174 p.;  

8. Economie politică (Teorie economică adaptată la condiţiile Republicii 

Moldova), Editura ARC, 2001, 300 pag. ; 

9. Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova, Editura ARC, Chişinău, 

1999, 240 pag.; 

10. Direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţămînt economic superior 

în Republica Moldova, Chişinău, 1998, 164 pag., coordonator şi coautor; 

11. L’intégration de la République de Moldova dans l’économie mondiale : les 

premiers pas. Atena, Grecia, 1998, 162 pag. (coordonator şi coautor); 

12. Tranziţia: Interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia 

mondială, Chişinău, 1997, 260 pag.; 

13. Relaţiile economice externe ale Republicii Moldova, Chişinău, ASEM 1996; 

132 pag. ; 

14. Istoria  doctrinelor  economice,  Chişinău,  ASEM,  1992, 160  pag. 

 

10.2  Articole  ştiinţifice semnificative: 

 

1. ” Are foreign direct investments an instrument of shifting the Moldovan 

economy to a superior level of international specialisation?” În: Revista română 

de economie. Bucureşti: Academia Română, 2008, vol. 26, p. 121-132, 1,0 c.a.  

2. „Мировой экономический кризис и позитивное мышление”. В: Мир 

перемен (Институт экономики Российской академии наук). Москва, 2009, 

nr. 4, с. 31-37, о,7 с.а. 

3. „О потерянных возможностях европейской интеграции”. В: 

Економический Висник Национального гирного университету. Украина: 

Днепопетровск, 2009, nr. 2, с. 16-21, 0,7 с.а.. 

4. „Global economic crisis as a divine blessing”. In „Review of General 

Management”, 2011, vol. 13, issue 1, p. 147-154, 0,8 c.a. Universitatea Spiru 

Haret, Braşov. 

5. Moldovan D. Integrarea europeană: oportunităţi pierdute în loc de beneficii. În: 

Economica. Chişinău: ASEM, 2009, nr. 2, p. 7-15, 0,6 c.a.. 
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6. Moldovan D. Creştinismul, „misiunea” crizelor economice şi instrumente 

psihologice anticriză. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă 

„ACADEMOS”. Chişinău, 2009, nr. 3 (14), p. 48-51,  0,4 c.a.. 

7. Moldovan D. Oportunităţile pierdute şi costurile integrării Republicii Moldova 

în Uniunea Europeană. În Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă 

„ACADEMOS”. Chişinău,  2009, nr. 1 (12), p. 67-68, 0,3 c.a.. 

8. Moldovan D., Maleru P. Analiza comerţului exterior al ţărilor Europei Centrale 

şi de Est cu aplicarea indicilor de specializare internaţională. În Economica. 

Chişinău, 2008, nr. 4., p. 73-83, 0,9 c.a. 

9. Moldovan D. Investiţiile străine directe şi comerţul exterior – principalele 

instrumente ale respecializării internaţionale a economiei moldoveneşti. În 

Economica. Chişinău, 2007, nr. 3, p. 5-10, 0,5 c.a. 

10. Moldovan D. Leszek Balcerowicz – un Columb al tranziţiei. În Revista de 

Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „ACADEMOS”. Chişinău, 2010, nr. 4, p.6-7, 

0,2 c.a.  

11. Moldovan D. Evaluarea oportunităţilor pierdute, beneficiilor şi a costurilor 

aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În: Republica Moldova – 

beneficiarul şi partenerul asistenţei Uniunii Europene: Conferinţa internaţională 

ştiinţifico-practică din 24-25 noiembrie 2008. Chişinău: ASEM, 2010, p. 35-44, 

0,8 c.a.. 

12. Молдован Д. Созидательное воображение как процесс создания 

стоимости. В: Развитие экономического сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе международной 

экономики: Матерeaлы второй международной практической 

конференции от 18 мая 2010, Минск, с. 54-56, 0,2 с.а. 

13. Moldovan D. Politica europeană de vecinătate şi perspectiva aderării Republicii 

Moldova şa Uniunea Europeană. În: Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova : 

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 26-27 septembrie 2008. Chişinău: 

ASEM, 2008, vol. I,   p. 319-322, 0,4 c.a.. 

14. Молдован Д. О потерянных возможностях европейской интеграции. 

В:Проблеми i перспективи iнновацийного развитку еkономики украiни: 

Материалы мiждународноi науково-практичноï Конференцïï от 28-30 

травня 2009 року, Днiпропетровськ, 2009, c. 20-22, 0,3 c.a.. 

15. „Rusia: după dezastrul tranziţiei în dificultatea de a se adapta la globalizare”, 

„Proceedings” (The  30th  Annual  Congress  of  American – Romanian  

Academy of  Arts  and  Sciences, (ARA ), Chişinău, 2005,  8 pag.,  0,5; 

16. „ Cînd  aderarea  la  Uniunea  Europeană  va  deveni  prioritate  absolută a  

Republicii  Moldova ”, revista “ Economica”, Chişinău, 2004, nr.4, 5 pag.,  0,4; 

17. „Tranziţia din  perspectiva  competitivităţii  economice:este  devreme  de  a  

număra  bobocii”, în  „Materialele Conferinţei  Internaţionale România  şi  

Republica  Moldova” Bucureşti, Academia Română, 2004, 6 pag.,  0,6; 

18. „Despre măsura în care Republica Moldova îndeplineşte criteriile economice 

de aderare la Uniunea Europeana”,  revista  „Economie şi Finanţe”, nr. 1, 

2002, 12 pag., 0,8;  
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19. „Economie de piaţă sau economie subterană”, (coautor R. Cheibaş) revista 

“Economie şi Finanţe”, N4, 2000, 9 pag.,  0,5; 

20. „Economie souterraine - le résultat essentiel de la transition ? Les trajectoires 

de transition à l’Est”, Grenoble, France, 1999,  0,1; 

 

21. „Tranziţia între: “economia socială de piaţă” şi “capitalismul sălbatic””, în 

volumul “Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică”, Bucureşti, 1999, 

0,4; 

22. “Emploi et chômage en Moldova : analyse microéconomique”, (co-autor        

D. Reder), „Revue d’Etudes comparatives West-Est”, nr. 8, 1998, Paris, 24 

pag.,  1,2; 

23. „Legităţi comune şi particularităţi ale tranziţiei la economia de piaţă în diferite 

ţări”, în cartea: “Dinamica ideilor economice”, coordonator Dan Popescu, Sibiu 

–Bucureşti, România, 1998, 10 pag.,  0,9; 

24. Resursele  externe  de  respecializare  a  economiilor  în  tranziţie  în  lucrarea:  

„Politica  industrială  şi  comercială  în  Republica  Moldova”, Ed.  ASEM,  

1997,  0,5; 

25. „Alternativele tranziţiei şi modelul economic adecvat pentru Republica 

Moldova”, revista “Economie şi Sociologie”, № 2, 1997, 7 pag.; 

26. „Despre  armonizarea  politicii  comerciale  cu  politica  industrială”, revista 

“Economie şi Finanţe”,  № 5-6,  1997,  0,4; 

27. „Aderarea  Republicii  Moldova  la  Sistemul  Comercial  Mondial”, revista 

“Economie şi Finanţe”, № 2, 1996, 0,8; 

28. „...Nu  există  o  corelaţie  între  comerţul  exterior  şi  economia  

internaţională...”, revista “Economie şi Finanţe”, № 7-8, 1996, 0,5; 

29. „Despre particularităţile comerţului exterior al Republicii Moldova la etapa 

actuală”, Iaşi, 1996, 12 pag.; 

30. „Comerţul exterior al Republicii Moldova la răscruce”, “Economie şi 

Finanţe”, nr.1, 1996, 8 pag.; 

31. „Şomajul la cea de a doua fază a transformărilor sistemice”, “Economie şi 

Sociologie”, nr.1, 1996, 8 pag. (co-autor); 

32. „Relaţiile economice exterioare ale Republicii Moldova în perioada de 

tranziţie”, revista “Economica”, nr.1, 1996, 10 pag.; 

33. „Despre caracterul teoriei perioadei de tranziţie la economia de piaţă”, 

“Economie şi sociologie”, 1995, nr.2, 8 pag.; 

34. „Puncte de plecare pentru elaborarea unei teorii ale perioadei de tranziţie”, 

Bucureşti, ASE, revista “Economia”, 1995, nr.1-2, 6 pag.; 

35. „Despre  trăsăturile  specifice  ale  economiei  în  perioada  de  tranziţie”, în  

lucrarea “Formarea  economiei  eficiente  prin  forţele  pieţei”, 0. 

 

 

10.3 Articole  ştiinţifico-publicistice: 

 

1. Misiunea crizelor economice şi gândirea economică. Săptămânalul financiar-

economic „Euroeconomia XXI”, 8, 15 oct. 2010, 0,7; 
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2. „Economia  Rusiei:  era  pe  când  nu  s-a  zărit,  azi  vedem,  şi  nu  e...”, 

ziarul  “Literatura  şi  Arta”, 2005,  Decembrie  22,  0,5; 

3.   „Rusia:  După  dezastrul  tranziţiei  în  dificultatea  de  a  se  adapta  la  

globalizare”, ziarul “Economistul”  (Bucureşti),  2005,  Septembrie 7 şi 8,  

1,1; 

4. „Cele  mai  competitive  produse  moldoveneşti”, ziarul “Curierul  economic”,  

2004,  Iunie 25,  0,5; 

5. „De  ce  aderarea  la  UE  devine  prioritatea  absolută a  R. Moldova”, ziarul 

“Timpul de  dimineaţă”,  2004,  Octombrie  8,  0,5; 

6. „Când  va  deveni  prioritate  absolută  a  Republicii  Moldova  aderarea  la  

Uniunea Europeană?”, ziarul “Economistul”  (Bucureşti),  2004,  Octombrie 

27,  0,6; 

7. „Filosofia  succesului  personal  în  afaceri”, ziarul “Curierul  economic”, 

2004,  Aprilie  9,  0,2; 

8. „Ioachim  Hetze – savant,  pedagog,  întreprinzător”, revista “Economica”, 

2002,  № 5,  0,2; 

9. „Aderarea  la  Uniunea  Europeană – obiectiv  strategic  prioritar  al  

Republicii  Moldova”, ziarul  “Economistul”,  Decembrie 2001,  0,5; 

10. „Cum  să  ieşim  din  criză”, ziarul “Libertatea”, 1998,  Martie  11,  0,5; 

11. „Tranziţia:  între  economia  socială  de  piaţă  şi  capitalismul  sălbatic”, 

ziarul “Libertatea”, 1997,  Iulie  23,  30,  0,7; 

12. „Resursele  externe  de  respecializare  a  economiilor  în  tranziţie”, ziarul 

“Libertatea”, 1997,  Decembrie  10,  17,  0,6; 

13. „Comerţul  exterior:  chezăşia  prosperităţii  sau  a  sărăciei”, ziarul 

“Literatura  şi  Arta”, 1997,  Ianuarie  30,  0,5; 

14. „Modelul  economic  dorit  şi  rămăşiţele  trecutului  socialist”, ziarul 

“Libertatea”, 1997,  August  20,  0,3; 

15. „Pentru  ce  fel  de  economie  optăm”, “Literatura  şi  Arta”, 1993,  Mai  20,  

0,2  (coautor); 

16. „Teoria  economică  postcomunistă  la  răscruce”, ziarul “Moldova  

Suverană”,  1993,  Iulie  8,  0,3; 

17. „Economia  politică:  toate  adevărurile  de  ieri  au  devenit  erorile  de  

astăzi”, ziarul “Sfatul  ţării”,  1993,  Februarie 18,  0,7; 

18. „Economia  şi  proiectul  constituţiei”, ziarul “Literatura  şi  Arta”,  1993,  

Iunie 10,  0,3  (coautor); 

19. „Al  Xlea  Congres  mondial  al  economiştilor:  câteva  idei  ce  au  polarizat  

dezbaterile”, ziarul “Sfatul  ţării”,  1992,  Octombrie 13,  0,2; 

20. „Cărţile  de  economie  pe  care  le  aşteptăm”, ziarul “Business  Globe”,  

1992,  Mai,  0,2; 

21. „O  nouă  expropriere  poate  deveni  inevitabilă”, ziarul “Literatura  şi  

Arta”,  1991,  Aprilie  25,  0,6; 

22. „Privatizarea:  între  dezrobire  şi  jaf  legalizat”, ziarul “Literatura  şi  Arta”,  

1991,  Iunie 6,  0,4; 

23. „" Miracolul"  economic:  cum  să-l  începem”, ziarul “Literatura  şi  Arta”,  

1991,  Octombrie  2,  0,2. 

 



 9 

10.4  Articole,  broşuri  ştiinţifice  şi  didactice  publicate  în  perioada   

1973 - 1988 

1. „Studierea  reformei  economice  în  cursul  de  ştiinţe  sociale”, revista 

“Pedagogul  sovietic”,  1998,  № 2,  0,5  (coautor  T.  Bobanova); 

2.  „Введение  в  политэкономию.  Методические  разработки  по  изучению  

основных  понятий  курса”,  Кишинев,  из-во Университета,  1998,  Iunie 6,  

3,5  (coautor  Давер  М.  В.); 

3.  „Самоокупаемость  и  рентабельность, АПО.  В  кн. Проблемы  пов .  

эффект.  общ.  произв.  и  сов.  мех. хоз. ”, Кишинев  1982,  0,3 (coautor  

Лаптев  Д.); 

4.  „Важнейший  фактор  реал.  резерв.  эффект.  пр.  В  кн.  Резервы  пов.  

эффект.  произв.  и  ул.  кач.  раб. ”,  Ишимбай  1981,  0,2  (coautor  Караджа  

Е.); 

5.  „Особенности  труда  в  усл.  хозр.  отн.  АПО.  В  кн.  Соврем.  пробл.  

соверш.  орг.  и  опл.  труда ”,  Уфа  1981,  0,2; 

6.  „АПИ  как  фактор  улучшения  испол.  труд.  рес.  В  рег.  В  кн.  Научн.  

управл.  труд.  ресурс.  в  усл.  р. с.”,  Уфа  1980,  0,2; 

7.  „Механисм  хозяйств.  АПО  и  соц. разв.  произ.  кол.  В  кн.  Социально  

политические,  эконом. и  прав.  проб  сближ.  двухформ  собст.”,  Кишинев  

1979,  1,12  (coautori  Халитов  Р.,  Минин  Д ., Касумов  Г.,  Мартинин  С); 

8. „Аграрно-промышленное  объединение – новое  структурное  звено  

хозрасчетных  отношений”  – В  книге  Современные  факторы  

интенсификации  социального  производства.  Изд – во  МГУ,  1978; 

9. „Совершенствование  системы  материального  поощрения  в  условиях  

агропромышленной  интеграции”  – В  книге  Конституция  СССР – 

манифест  развитого  социализма.  Изд – во  МГУ,  1978; 

10. „Место  агропромышленных  объединений  в  системе  хозрасчетных  

отношений”  – В  книге  Некоторые  вопросы  использования  

экономических  законов  в  условиях  развитого  социализма.  Кишинев  1978; 

11. „Некоторые  вопросы  повышения  эффективности  использования  

трудовых  ресурсов  сельского  хозяйства”  – В  книге  Некоторые  вопросы  

использования  экономических  законов  в  условиях  развитого  социализма.  

Кишинев  1978; 

12. „Освещение  проблем  агропромышленной  интеграции  в  советской  

литературе”  – В  книге  Сельское  хозяйство  и  крестьянство  СССР  в  

современной  историографии.  Кишинев  1977; 

13. „Межхозяйственная  кооперация  по  использованию  технических  

средств  производства”  – В  книге  Проблемы  повышения  экономической  

эффективности  производства  в  межхозяйственных  и  агропромышленных  

предприятьях  и  объединенных.  Ростов-на-Дону  1974; 

14. „Место  Молдавской  ССР  в  общесоюзном  разделение  труда”  – В  

книге  Тезисы  докладов  научной  конференции  профессорского-

преподавательского  состава  Кишиневского  университета  по  итогам  

научно-исследовательской  работы  за  1973  год.  Кишинев  1977. 
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10.5  Alte publicaţii: biografii artistice 

 

1. « Haiducul Tobultoc » Chişinău, Cartea Moldovenească, 2008, 1989, 1981,  

207 pag.; 

2. « Frunze-“fiul”lui Kronos » Chişinău, Cartea Moldovenească, 1989, 189 pag.; 

3.  « Serghei Lazo. » Chişinău, Cartea Moldovenească, 1979 (Ediţie în limba rusă 

- 1981), 156 pag.  

 

 

 

 


