
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ., Stratan Alexandru 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

- Conducător al programului de stat “Diagnosticarea nivelului competitivității Republicii 

Moldova și evaluarea progreselor în valorificare a oportunităților oferite de către Zona 

de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană” 
- Conducător al proiectului bilateral “Preluarea bunelor practici europene în materie de 

dezvoltare durabilă” 
- Conducător al proiectului internațional “Să revoluționăm Europa Centyrală, de est și de 

Vest cu Grupuri Transnaționale de Acțiune Locală” / “Let's Rock the Central, Eastern 

and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanțat de Fondul 

Visegrad  
- Executor în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.03A „Elaborarea normativelor 

veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru 

anii 2015 - 2018” 
- Conducerea Școlii doctorale științe economice și demografice 

- Coordonarea desfășurării ediţiei a XIII-a a Conferinţei Internaţionale 

Ştiinţifico-Practice „Creșterea economică în condițiile 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 7 
Monografii editate în ţară / ghid 2 

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 2 
Articole în reviste naţionale, categoria C 1 
Articole în culegeri naționale / internaționale 4/5 
Participarea la foruri ştiinţifice 9 

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 competitivității și a impactului realizării Matricei 

de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității pentru anul 2017. 
- Evaluarea gradului de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs în anul 

2017 și identificarea principalelor constrângeri existente în domeniile de bază ce 

influențează competitivitatea națională. 
- Au fost cuantificați indicatorii de măsură a competitivității naționale în baza datelor 

disponibile până în 2017, inclusiv principalele tendințe economice și sociale atestate în 

2017. 



- Elaborarea Ghidului Practic, Tarife de costuri in Agricultura. Chisinau: INCE, 2018 
- Elaborarea metodologiei de implementare a bugetării pe bază de performanță în cadrul 

entităților economice din Republica Moldova 
- Elaborarea primei versiuni a metodologiei de evaluare a impactului Strategiei pentru 

atragerea investițiilor și promovarea exporturilor 2016 – 2020. 
 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 3 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat  1 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza / 

seminar științific de profil 

1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI. Activitatea managerială 

Director al Institutului Național de Cercetări Economice 

Director al Școlii doctorale științe economice și demografice 

VII. Informaţii generale  

 

VIII. Alte activităţi 

- Expert internațional FAO 

- Coordonator al ediției trimestriale „Tendințe în Economia Moldovei” (publicate în limbile 

română și engleză);  

 

Semnătura  

 


