
Raportul de activitate în anul 2011 
al membrului corespondent al AŞM, Dumitru Moldovan 

 
 

I. PublicaŃii 
 
1. Monografii editate în Ńară: 
a. „Doctrine şi economişti celebri”. Chişinău, Editura ARC, 2011, 370 pagini. 
 
2. Articole în reviste editate în străinătate: 
a. „Global economic crisis as a divine blessing” in „Review of General Management”, 
Universitatea „Spiru Haret”, Braşov, România, 2011, N.13, issue 1, p. 147-154, 0,8 c.a. 
 
3. Articole în reviste naŃionale, categoria C: 
a. „Economistul Ivan Ustian şi noua sa carte despre Mihai Eminescu”. Chişinău, ASEM, Editura 
Economica, N. 2, 2011. 
 
II. Rezultatele ştiin Ńifice obŃinute în anul de referinŃă 
 
A fost elaborată o nouă teorie (ipoteză) ce vizează procesul de creare a valorii, intitulată „Teoria 
imaginaŃiei creative”. Potrivit acesteia, procesul de producere a bunurilor începe în imaginaŃia 
individului unde se şi crează bunul respectiv şi care, mai apoi, asemenea unui magnet, atrage din 
Univers energiile necesare pentru „confecŃionarea” ulterioară a acestora sub forma lor materială. 
 
III. Activitatea didactic ă 
 
În anul 2011 am predat studenŃilor ASEM 2 discipline: 

- Doctrine economice 
- Economia relaŃiilor externe ale Republicii Moldova 

În anul 2011 am fost conducător ştiinŃific la 5 doctoranzi, inclusiv 1 în cotutelă cu Universitatea 
P. M. France, Grenoble din FranŃa. La 7 iulie 2011, Natalia Buga a susŃinut teza de doctor în 
economie la Universitatea din Grenoble. 
 
IV. Activitatea managerială 
 
a. Decan al facultăŃii de RelaŃii Economice InternaŃionale ASEM; 
b. Preşedinte al Consiliului ştiinŃific specializat din cadrul ASEM; 
c. Membru al colegiilor de redacŃie ale revistelor: 

- „Economica”, ASEM; 
- „Перекрёстки”, Belarus: Universitatea Umanitară din Minsk; 
- „Economy Transdisciplinarity Cognition”, Universitatea G. Bacovia, Bacău, România; 

d. Membru al biroului SecŃiei ŞtiinŃe Exacte şi Economice a AŞM. 
 
V. Informa Ńii generale 
 
a. La 5 octombrie 2011 (15 noiembrie 2011) decorat cu ordinul „Gloria Muncii”; 
b. La 2 noiembrie 2011 decorat cu ordinul bisericesc „Cuv. Paisie Velecicovschi” de gradul II 
 
 


