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PROMOTORUL 
UNEI ECONOMII MODERNE

Membru corespondent al AŞM
Dumitru MOLDOVAN 

la 65 de ani
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Născut la 2 noiembrie 1946, în s. Piatra, 
r. Orhei.

Economist. Domeniul ştiinţifi c: teoria tranziţiei 
la economia de piaţă, integrarea economică a 
Republicii Moldova în spaţiul european, comerţul 
exterior, investiţiile străine directe.

Dr. hab. în economie (1997),  profesor universi-
tar (1997), membru corespondent al AŞM (2007).

Viaţa fi ecărui dintre noi este marcată de anumite 
evenimente şi personalităţi. Puţini însă sunt cei 
care devin adevărate modele de existenţă, exemple 
elocvente de demnitate umană şi profesionalism pentru 
generaţii întregi. Domnul profesor Dumitru Moldovan 
este unul dintre asemenea oameni. Calităţile didactice 
remarcabile dublate de o ţinută ştiinţifi că elevată au 
inspirat generaţii de studenţi şi de cercetători ştiinţifi ci 
economişti. Toate acestea fac din profesorul Dumitru 
Moldovan una dintre personalităţile de referinţă pentru 
învăţământul universitar şi comunitatea academică din 
Republica Moldova.

Un om cald şi blând, de o rară cultură şi 
înţelepciune, explicând clar, metodic şi frumos 
o ştiinţă în care s-a făcut cunoscut departe peste 
hotarele Moldovei, sporind într-o manieră fermă 
faima ştiinţei economice moldoveneşti.

Născut în anul 1946 în satul Piatra, Orhei, Dumitru 
Moldovan este absolvent al Universităţii de Stat din 
Chişinău (1968), doctorand la Universitatea „M. V. 
Lomonosov” din Moscova (1975-1978). În anii 1968-
1991 a activat la Universitatea de Stat din Chişinău. 

În perioada 1982-1985 este profesor de economie la 
Universitatea din Bomaco, Mali. A fost şef al Catedrei 
Economie Politică şi Doctrine Economice din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Moldova (1992-
1998). Din anul 1994 până în prezent – decan al 
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, 
ASEM, al cărei ctitor este.

Profesorul Dumitru Moldovan este membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(2007), profesor universitar (1997), membru al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova (1990), laureat al 
Premiului „Petre Aurelian” al Academiei Române 
(2006). Este, de asemenea, profesor invitat la 
Universitatea PMF Grenoble, Franţa, Universitatea 
Europeană de Studii Umanistice din Minsk şi 
Academia de Studii Economice din Bucureşti.

A fost membru al Consiliului Economic Suprem 
de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (1997-
2000) şi de pe lângă prim-ministrul Republicii 
Moldova (2001-2003). Este preşedinte al Consiliului 
Ştiinţifi c specializat de susţinere a tezelor de doctor 
şi doctor habilitat în ştiinţe economice de pe lângă 
ASEM (din 2001).

Disciplinele predate: Teoria economică 
(economia politică); Doctrine economice; Economia 
mondială; Economia relaţiilor externe ale Republicii 
Moldova.

A participat la numeroase proiecte ştiinţifi ce 
internaţionale şi naţionale ce vizează în temei 
integrarea europeană a Republicii Moldova.

A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifi ce, 
metodice şi de publicistică artistică în Moldova, 
România, Rusia, Franţa, Grecia, Ucraina, Belarus. 
Este  autor al monografi ilor: Doctrine şi economişti 
celebri (2011); Republica Moldova în capcana 
globalizării şi tranziţiei (2004), Economia relaţiilor 
externe ale Republicii Moldova (1999), Tranziţia: 
interdependenţa transformărilor sistemice şi a 
integrării în economia mondială (1997), precum 
şi al manualelor: Curs de teorie economică (2006), 
Doctrine economice (1994; 1997; 2003), Economie 
politică (2001).

Dumitru Moldovan este, de asemenea, autor al 
unor biografi i artistice: Haiducul Tobultoc (1982; 
1989; 2008), Mihail Frunze – fi ul lui Cronos (1989),  
Serghei Lazo (1979).

Cu ocazia celor 65 de ani de viaţă, Vă dorim, 
domnule Profesor, multă sănătate şi împliniri în 
opera Dumneavoastră ştiinţifi că şi civică, alături 
de toţi cei care Vă sunt apropiaţi şi dragi. Să Vă 
însoţească mereu spiritul de perspicacitate, de 
bunătate sufl etească şi de certitudine – calităţi 
pe care de altfel le-aţi posedat întotdeauna. Vă 
mulţumim pentru tot ceea ce sunteţi.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Jubileu
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