
 
 

 
 

Raportul de activitate al membrului coresp. al AŞM, 
Dumitru Moldovan 

( în anul 2010 ) 
 
 
I. Activitatea ştiinŃifică 
 
În anul 2010 am pregătit pentru tipar lucrarea intitulată “ Gândirea 
economică clasică şi contemporană”. Lucrarea va fi publicată la 
începutul anului 2011. In aceeaşi perioadă am publicat următoarele 
articole ştiinŃifice :  
 
1. Теория “созидательного воображения” и мировой экономический 
кризис в книге “Материалы второй международной научно-
практической конференции” 
Ми"нск, Белорусский экономический университет, 2010  

 
2. “Global economic crisis as a divine blessing” 
Revista “Managementul general” 
Universitatea “Spiru Haret”, Braşov (in tipar) 
 
3. “Leszek Balcerowicz- un Columb al tranziŃiei”.  
Revista AŞM, “Academos” 
N. 12, 2010 
 
4. “Evaluarea oportunităŃilor pierdute, beneficiilor şi costurilor aderării 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană” în cartea “Republica 
Moldova – beneficiarul şi partenerul asistenŃei Uniunii Europene”. 
Editura ASEM, Chişinău, 2010. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Participare la conferinŃe şi mese rotunde: 

 
 
 
 
Titlul comunicării Tema conferinŃei InstituŃia 

organizatoare, 
oraşul, data 

“Cозидательноe 
воображения” как 
процес создания 
стоимости 
 

Развитие 
сотруднечества 
между республикой 
Беларусь и Р. 
Молдова в системе 
междунородной 
экономики 

Минск, май, 2010 

CarenŃele democraŃiei 
participative si criza 
economică mondială 

Masa rotundă 
Universitatea de Stat 
din Moldova 

Facultatea de 
economie a USM, 26 
noiembrie, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Rezultatele obŃinute 
 
Ca urmare a cercetărilor efectuate s-a ajuns la următoarele rezultate : 
 
a) Au fost schiŃate conturile unei noi teorii despre procesul de producere 
şi procesul de creare a valorii numite “Teoria imaginaŃiei creative”. 
Potrivit acesteia, bunurile economice sunt create din energiile invizibile 
cu ajutorul imaginaŃiei individului. Mai apoi, modelele de bunuri, 
precum şi condiŃiile procesului de producŃie sunt „developate” prin efort 
fizic şi intelectual în bunuri materiale. A fost identificată 
interdependenŃa dintre aşteptările individului şi crizele economice. 
 
b) A fost schiŃată o nouă viziune asupra evoluŃiei doctrinelor economice, 
asupra ştiinŃei economice în general. 
 
III. Activitatea didactică  
 
În anul 2010 am predat studenŃilor şi doctoranzilor ASEM 3 discipline: 
                          a) Teorie economică (micro şi macroeconomie); 
                          b) Doctrine economice; 
                          c) Economia relaŃiilor externe ale Republicii Moldova; 
În anul 2010 am fost conducător ştiinŃific la 5 doctoranzi, inclusiv 1 în 
cotutelă cu Universitatea P. M. France, Grenoble din FranŃa. 
 
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. 
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