FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele - m.c. al AŞM, dr. hab., prof. univ., Stratan Alexandru
II. Activitatea ştiinţifică
Executor în cadrul proiectului instituţional 15.817.06.03A „Elaborarea normativelor
veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agroalimentar pentru anii 2015 2018”
Executor în cadrul proiectului internațional “The role of small farms in sustainable
development of food sector in the Central and East Europe countries” / “Rolul fermelor mici în
dezvoltarea durabilă a sectorului alimentar în țările din Europa Centrală și de Est”
Executor în cadrul proiectului internațional H2020 “Leaving something behind - Migration
governance and agricultural & rural change in ‘home’ communities: comparative experience from
Europe, Asia and Africa” / "Să lăsăm ceva în urmă - Guvernarea migrației și schimbarea agriculturii
și a mediului rural în comunitățile "de origine": experiență comparativă dintre Europa, Asia și Africa".
Coordonarea organizării Reuniunii anuale a grupului de experți privind comerțul agricol din
Europa și Asia Centrală (FAO) în Chișinău, Republica Moldova.
Conducerea şcolii doctorale ştiinţe economice şi demografice
Coordonarea desfăşurării ediţiei a XIII-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
„Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
3
Monografii editate în ţară / ghid
3
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
1/2
Articole în culegeri naţionale / internaţionale
Participarea la foruri ştiinţifice
6
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
- Elaborarea Raportului de evaluare a competitivităţii şi a impactului realizării Matricei de politici
a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii pentru anul 2018.
- Evaluarea gradului de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs în anul 2018 şi
identificarea principalelor constrângeri existente în domeniile de bază ce influenţează
competitivitatea naţională.
- Au fost cuantificaţi indicatorii de măsură a competitivităţii naţionale în baza datelor disponibile
până în 2019, inclusiv principalele tendinţe economice şi sociale atestate în 2018.
- Elaborarea Ghidului Practic, Tarife de costuri in Agricultura. Chișinău: INCE, 2019
- Elaborarea Ghidului metodologic „Metodologia de calcul a plăţilor normate privind serviciile
prestate de către gările auto operatorilor de transport a pasagerilor”2019
- Elaborarea ghidului ”инвестиции в агробизнес (Практическое руководство для принятия
управленческих решений)”, Ch., INCE, 2019.

-

-

Elaborarea Raportului cu privire la situația fermelor mici în Republica Moldova, în contextul
activităților din cadrul proiectului internațional “The role of small farms in sustainable
development of food sector in the Central and East Europe countries” / “Rolul fermelor mici în
dezvoltarea durabilă a sectorului alimentar în țările din Europa Centrală și de Est”
Participarea la dialogul de politici și la elaborarea documentului ce vizează rezultatele dialogului
de politici în cadrul proiectului H2020 AGRUMIG
Revizuirea metodologiei de evaluare a impactului Strategiei pentru atragerea investiţiilor şi
promovarea exporturilor 2016 – 2020 (aprobată de Consiliul pentru Competitivitate, 2019).

V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza /
seminar ştiinţific de profil
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI. Activitatea managerială
Director al Institutului Naţional de Cercetări Economice
Director a şcolii doctorale ştiinţe economice şi demografice

-

3
3
1 (SirețeanuVragaleva V.)
-

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).
Membru de onoare din străinătate al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe IonescuȘișești”, România;
Medalia Democrației, Parlamentul RM.

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale /
internaţionale
- Redactor ți/sau membru al colegiului de redacție în 12 reviste internaționale de profil din țară și
străinătate;
- Președinte ți/sau membru al comitetului organizatoric și științific la 5 conferințe internaționale;
- Președinte și/sau membru a 3 consilii de susținere a tezelor de doctorat.

-

IX. Alte activităţi
Expert internaţional FAO
Coordonator al ediţiei trimestriale „Tendinţe în Economia Moldovei” (publicate în limbile română şi
engleză);

Data completării fișei 10.01.2020
Semnătura

