
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,  

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Membru corespondent Alexandru Stratan, Secția SSEUA 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

1. 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor 

economice noi de evaluare și 

stimulare a competitivității 

agriculturii Republicii Moldova 

pentru anii 2020- 2023 

2020–2023 director 

 

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

1. 822730 ‘Leaving something 

behind’ – Migration 

governance and 

agricultural & rural 

change in ‘home’ 

communities: 

comparative experience 

from Europe, Asia and 

Africa, AGRUMIG  

(Horizon 2020) 

2019 – 

2022 

Executor 

2. PPI/APM/2018/1/00011.DEC/1 The role of small family 

farms in sustainable 

development of agri-

food sector in the 

countries of Central and 

Eastern Europe – 

NAWA  (Agenția 

poloneză pentru schimb 

academic) 

2019 - 

2021 

Executor 

3. -  Calculation of Standard 

Output (SO) and Farm 

Typology for Moldova 

(FAO) 

2020 - 

2021 

Director 



4. 20.70086.25/COV Managementul 

riscurilor și elaborarea 

măsurilor de atenuare a 

consecințelor 

pandemiei COVID-19 

asupra securității 

alimentare a Republicii 

Moldova, 

(AGROCOV19)  

2020 - 

2021 

Executor 

 

III.  Activitatea în anul de referință (date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.) 1 

Monografii în alte ediţii din străinătate 1 

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate 1 

Monografii editate în ţară / ghiduri 1 / 3 

Capitole în monografii naționale/internaționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria B + (2019, raportat 

pentru 2020) 

1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale 3 

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale 2 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

4/1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare 

internațională 

 

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

- Elaborarea Raportului final privind evaluarea intermediară a SNAIPE 2016-2020 și impactul 

asupra dezvoltării economiei naționale. 

- Analiza stării actuale și determinarea limitelor de constrângere a competitivității sectorului 

agricol al Republicii Moldova. 

- Elaborarea tarifelor de costuri pentru anul 2020 privind serviciile (produsele) pentru fitotehnie 

și zootehnie – total 4768 tarife. 

- Elaborarea proiectului investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea firmei de 

producere a alunelor de pădure. 

- Chestionarea micilor producători agricoli din Republica Moldova și elaborarea raportului final 

”Top 20 de fermieri” în baza intervievării (198 p.) 

- Elaborarea chestionarelor de intervievare a consumatorilor, producătorilor și procesatorilor de 

materie primă agricolă din Republica Moldova în scopul analizei securității alimentare prin 



prisma impactului Covid-19 asupra sectorului agricol. 

- Elaborarea chestionarului pentru studiul migrației în cadrul proiectului AGRUMIG pentru a 

analiza diferite aspecte ale gospodăriilor rurale din Moldova și strategiile pe care le adoptă 

pentru a gestiona impactul migrației (în special, strategiile generale de trai, modelele de 

cultură, modelele de migrație de către membrii familiei, modificările în alocarea resurselor 

agricole, rolurile de gen / generații și luarea deciziilor înainte și după migrare și alocarea 

remitențelor). 

- Elaborarea capitolului în monografie internațională ”Small farms in the Republic of Moldova. 

Small Farms in the Paradigm of Sustainable Development. Case Studies of Selected Central 

and Eastern European Countries”. 

- Elaborarea capitolului în monografie internațională ”Features of the Entrepreneurial Mindset 

of SMEs’ Owners in an Unfriendly Environment (Case of the Republic of Moldova)”. 

- Elaborarea monografiei naționale ”Costul: abordare conceptuală și analiză financiară”.  

- Elaborarea a 3 ghiduri practice dedicate tarifelor de costuri și investițiilor în agricultură. 

 

V.  Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 

”Tehnici de negociere și comunicare în afaceri” 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

”Tehnica operațiunilor de front/back office” 

 

1 

 

 

1 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

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

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 5 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

   .  

 

VI. Activitate managerială 

- Conducerea şcolii doctorale ştiinţe economice şi demografice 

- Director INCE 
- Elaborarea a 5 cereri de proiecte internaționale, dintre care 3 au fost aprobate spre finanțare. 

 
 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 



1  Menin Alon Zvi 
 

Consiliu de susținere a tezei de 

doctor 

28.02.2020 Referent 

2 Dobrovolschi Ludmila Consiliu de susținere a tezei de 

doctor 

18.12.2020 Membru 

3 Covaș Lilia Consiliu de susținere a tezei de 

doctor habilitat 

22.10.2020 Membru 

 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

 Stratan Alexandru Economy and Sociology (Republica 

Moldova) 

Redactor-șef 

 Stratan Alexandru Analele Universităţii din Petroşani Membru 

 Stratan Alexandru Agricultural Economics and Rural 

Development (România) 

Membru 

 Stratan Alexandru International Journal of Health 

(Romania) 

Membru 

 Stratan Alexandru International Journal of Business 

Research and Management (CSC 

Journals, Kuala Lumpur Malaysia) 

Membru 

 Stratan Alexandru ЭФИ: Экономика, финансы, 

исследования (Kazahstan) 

Membru 

 Stratan Alexandru Studii Financiare (România) Membru 

 Stratan Alexandru Economics of Agriculture (Serbia) Membru 

 Stratan Alexandru Известия Уральского 

государственного экономического 

университета (Federaţia Rusă) 

Membru 

 Stratan Alexandru The Journal of Economics and 

Technologies Knowledge (Romania) 

Membru 

 Stratan Alexandru Studia Mundi Economica (Ungaria) Membru 

 Stratan Alexandru Management Theory and Studies 

(Lithuania) 

Membru 

 Stratan Alexandru Western Balkan Journal of the 

Agricultural Economics and Rural 

Development (Serbia) 

Membru 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

1 Stratan Alexandru, m.c. 

al AȘM, dr. hab., prof.  

Panelul de discuții în 

cadrul dezbaterii 

academice internaționale 

„Agribusiness facing the 

coronavirus crisis – 

international academic 

debate”/ Universitatea 

Poznan, Polonia 

8 mai 2020 ”Situația actuală a 

sectorului agricol al 

Republicii Moldova 

și impactul 

pandemiei Covid-19 

asupra acestuia” 

2 Stratan Alexandru, m.c. Sesiunea științifică 8 decembrie ”Tendințe actuale și 



al AȘM, dr. hab., prof. internațională Cercetări de 

economie agrară și 

dezvoltare rurală cu tema 

”Durabilitatea și reziliența 

sectorului agricol și a 

spațiului rural în fața 

actualelor provocări”/ IEA. 

Romania 

2020 limite de dezvoltare 

a competitivității 

sectorului agricol al 

Republicii Moldova” 

3 Stratan Alexandru, m.c. 

al AȘM, dr. hab., prof. 

Conferința internațională 

on-line „Innovative 

Business Management and 

Global Entrepreneurship”/ 

IEN, Romania 

4 septembrie 

2020 

Cooperation for 

Innovation: 10 

Opportunities and 

Challenges for 

SMEs (The Case of 

the Republic of 

Moldova) 

4 Stratan Alexandru, m.c. 

al AȘM, dr. hab., prof. 

Conferința internațională 

științifico-practică 

„Стратегия развития 

экономики Беларуси: 

вызовы, инструменты 

реализации и 

перспективы”/ Institutl de 

Economie al ANB, Belarus 

15-16 

octombrie 

2020. 

 

Влияние пандемии 

Covid-19 на 

компоненты 

предпринимательск

ой экосистемы в 

Республике 

Молдова 

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

1 Stratan Alexandru, m.c. 

al AȘM, dr. hab., prof. 

Conferința Științifică 

Internațională "Economic 

and social implications of 

the COVID-19 pandemic: 

analysis, forecasts and 

consequences mitigation 

strategies"/ INCE, 

Moldova 

23 octombrie 

2020 

”Sectorul 

agroalimentar al 

Republicii 

Moldova în anul 

2020: între secetă 

și pandemia 

COVID-19” 

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     



 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr  

d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

1 Stratan Alexandru Spatiul public, RadioMoldova, 

18.11.2020 

Impactul Covid-19 asupra 

economiei naționale 

2 Stratan Alexandru Spatiul public, RadioMoldova, 

27.08.2020 

Situatia social-economica a RM 

3. Stratan Alexandru Conferinta de presa, aprilie 2020 Tendinte in economia Moldovei 

4 Stratan Alexandru Conferinta de presa, octombrie 

2020 

Tendinte in economia Moldovei 

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

 Stratan Alexandru Noaptea cercetatorilor Prezentarea INCE 

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

- Capitol în monografie internațională: 

1. STRATAN, A., IGNAT, A., LUCAȘENCO, E., ȚIRIGAN, S. (2020).  Small farms in the 

Republic of Moldova. Small Farms in the Paradigm of Sustainable Development. Case 

Studies of Selected Central and Eastern European Countries. Edited by Stepien S., Macan 

S., Toruri, ISBN 978-83-8180-250-5. 204 p.  

2. ACULAI E.; STRATAN A.; VINOGRADOVA N. Features of the Entrepreneurial 

Mindset of SMEs’ Owners in an Unfriendly Environment (Case of the Republic of 

Moldova). În: „Organisational Mindset of Entrepreneurship” (Edited by V.Ramadani; 

R.Palalic; L.-P.Dana; N.Krueger). - SPRINGER, 2020, pp. 101-120.  

 

- Monografie 

3. MANOLE, T., STRATAN., A. (2020). Costul: abordare conceptuală și analiză 

financiară. Universitatea Tehnică a Moldovei; Institutul Național de Cercetări 

Economice. Chișinău: INCE. ISBN 978-9975-3378-8-5. 268 p.  

 

- Ghiduri 

4. BAJURA, T., STRATAN, A. (2020). Ghid practic „Investiții în afaceri agricole (Ghid  

practic pentru luarea deciziilor de management)”, Ch., INCE, 129 p., ISBN 978-9975-

3378-7-8 

5. BAJURA, T., STRATAN, A. et al. (2020). Ghid practic „Tarifele de costuri şi 

normativele veniturilor nete în agricultură” (Culegere de materiale informative), Ch., 

INCE, 182 p., ISBN 978-9975-3378-9-2. 

6. STRATAN, A.,  BAJURA, T., TUREȚCHI, V. (2020). Proiectul investițional de tip 

model pentru sectorul agrar - înființarea firmei de producere a alunelor de pădure  

,,Alunelul - prim” SRL., Ch., INCE, 88 p., ISBN 978-9975-3463-2-0 

 



- Articole în reviste editate în străinătate 

 

7. СТРАТАН А., ВИНОГРАДОВА Н. Влияние пандемии Covid-19 на компоненты 

предпринимательской экосистемы в Республике Молдова. În: Вестник Института 

экономики НАН Беларуси. (in editie).  

 

 

- Articole în reviste naționale 

Categoria B 

8. PARMACLI, D., STRATAN, A. (2019). Determining agriculture production efficiency 

based on the new assessment tools. Economy and Sociology. No. 2 December 2019. 

ISSN: 1857-4130, p. 10 - 19 

 

- Articole în culegeri internaționale 
9. STRATAN, A., LUCASENCO, E., CEBAN, Al., (2020).  Tendințe actuale și limite de 

dezvoltare a competitivității sectorului agricol al Republicii Moldova. In: lucrările 

sesiunii științifice internaționale Cercetări de economie agrară și dezvoltare rurală cu 

tema ”Durabilitatea și reziliența sectorului agricol și a spațiului rural în fața actualelor 

provocări”. București. (în ediție) 

10. STRATAN, A., LUCASENCO, E., CEBAN, Al., (2020). Analiza dinamicii sprijinului 

sectorului agricol al Republicii Moldova, In: Dezvoltarea durabilă a agriculturii și a 

spațiului rural din perspectiva politicii agricole comune. București: Editura Academiei 

Române, ISBN 978-973-27-3263-2, p. 271 – 280 

11. STRATAN A., NOVAC A., VINOGRADOVA N. Cooperation for Innovation: 

Opportunities and Challenges for SMEs (The Case of the Republic of Moldova). In: 

2020, Volume 14, International Conference Innovative Business Management & Global 

Entrepreneurship (IBMAGE 2020), pages: 01-20 

|https://doi.org/10.18662/lumproc/ibmage2020/01, ISSN: 2601 – 2510  |  e-ISSN: 2601 – 

2529. 

  

 

- Rapoarte  publicate  /  Teze  ale  comunicărilor  la  congrese,  conferinţe,  

simpozioane,  în culegeri naționale  
1. STRATAN, A., LUCAȘENCO E. (2020). Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova 

în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19. Teze ale conferinţei ştiinţifice 

internaţionale "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, 

prognoze și strategii de atenuare a consecințelor",  Chișinău., INCE, ISBN 978-9975-

3463-3-7, p. 140 – 142 

2. STRATAN, A. (2019). Importanța inovațiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și 

mijlocii. Сборник тезисов V Национальной научно-практической конференции 

«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации», Комрат, p. 32 - 

35 

 

 

- Alte publicații: 

3. STRATAN, A., IANIOGLO, A., CEBAN, Al., et al. (2020). Tendințe în Economia 

Moldovei nr. 36, 37, 38. 
 

 

Data completării fișei 

14.01.2021 

 

Semnătura  


