
Dumitru Moldovan,  

m.c. al AŞM 

 

Dare de seamă  

despre activitatea ştiinţifică în anul 2015 

 

 

I. Participarea la manifestaţii ştiinţifice  

Conferinţe:   

                b) cu participare internaţională  

Raport „Economia imaginaţiei creative şi regândirea ştiinţei 

economice.” Prezentat la conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională 

“Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană”, 

ASEM, catedra „Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie”. 8 mai 

2015 

 

                 c) Internaţionale  

 

 1) Raport „Экономика созидательного воображения и новые 

подходы к предпринимательской деятельности.” Prezentat la „VIII 

Міжнародное науково- практичнои конференции ” Проблемы та 

перспективы развитку підприємництва в Україні ””Киевский 

национально торгово-экономический Университет, Киев, Ucraina, 

 14-15 Мая 2015 

 

 2)Raport “Quantum revolution and the necesity of rethinking of 

some „eternal truths” of the economic science”. “VIIIth International 

Conference “Globalization and higher education in economics and business 

administration. CEBA 2015”, “Universitatea A. I. Cuza”. Iasi, Romania, 

22-24 October 2015  

 

 

II. Publicaţii în străinătate   
 1. Articolul “Quantum revolution and the necessity of some “eternal 

truths” of the economic science” În revista “Review of Economic and 

Business Studies”, 16 REBS, vol. IX, issue I., decembrie 2015, 

“Universitatea A. I. Cuza” Iaşi, România. B+ bz CNCSIS; ISSN 1843-

763X,0,5 ca. 

 

 2. “Экономика созидательного воображения и новые подходы к 

предпринимательской деятельности”. În «Материалы VIII 



международной науко-практической конференции»  «Проблемы  и 

перспективы развития предпринимательства на Украине»,  Киевский 

национально торгово-экономический Университет, Киев,  2015, 0.2 

ca.  

 

III. Publicaţii în ţară  

Articol în culegere de articole:  

Tema articolului: Regândirea unor postulate ale ştiinţei economice 

prin prisma teoriei „Economia imaginaţiei creative”. În cartea 

„Abordări prin clasice şi inovatoare în gândirea contemporană”. 

Ed. ASEM, Chişinău, 2015, 0,4 ca.  

 

Articole ştiinţifico-publicistice  

 

1. „Profesorul Viorel Ţurcanu- patriarhul contabililor din Moldova”.  În 

cartea V. Ţurcanu –prof.; savant şi organizator al şcolii superioare”, 

Ed. ASEM, 2015 

2. „Cartea lui V. Şoimaru – un tratat ştiinţific în imagini”, „Literatura şi 

arta”, martie 2015.  

 

Alte activităţi:  

a) Cursuri predate – 3 

                                  2 – la licenţă 

                                  1- la masterat  

b) Conducerea tezelor de doctorat -4  

     Conducerea tezelor de licenţă – 5  

c) Decan, facultatea REI, ASEM 

d) Membru al Consiliului Consultativ de Expertiză, ASM  

e) Membru al Colegiului de redactare a revistelor ştiinţifice – 3 

f)   Membru al Consiliului Ştiinţific ASEM 

             

 


