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UN LUPTĂTOR 
PENTRU CAUZA ŞTIINŢEI

Dr. Nicolae STRATAN 
la 60 de ani

 

 
 
Dr. Nicolae Stratan, şef al Direcţiei politici în 

sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, consilier 
de stat al Republicii Moldova de clasa II, la 2 
noiembrie a consemnat 60 de ani din ziua naşterii şi 
peste 40 de ani de activitate didactico-ştiinţifi că.

De-a lungul carierei sale a activat în calitate de 
decan adjunct al Facultăţii de Medicină Veterinară, 
şef de catedră, prim-prorector al Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova, şef al Direcţiei agricultură şi 
protecţia mediului din cadrul Cancelariei de Stat al 
Guvernului Republicii Moldova, vice-ministru al 
Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării 
Teritoriului al Republicii Moldova, director general al 
Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară 
şi Perfecţionare al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. 

Este maestru în sport, campion al Republicii 
Moldova la lupta sambo (anii 1977-1978). Multiplu 
premiant al competiţiilor internaţionale. Deţine 
titlul onorifi c de „Om emerit”.

În aceste funcţii înalte de stat dr. N. Stratan 
a contribuit la promovarea Strategiei naţionale 
pentru agricultura ecologică şi  Planului de acţiuni 
în vederea realizării acesteia, a Planului strategic 
de acţiuni privind protecţia mediului Republicii 
Moldova, Strategiei naţionale pentru conservarea 
biodiversităţii şi Planului de acţiuni aferent 
strategiei.

În calitate de membru al Comitetului 
organizatoric, a coordonat editarea Cărţii Roşii 
a Republicii Moldova, a seriilor de cărţi Lumea 
animală a Republicii Moldova şi Lumea vegetală a 
Republicii Moldova, a fost printre fondatorii revistei 
„Mediul ambiant”.

Dr. Nicolae Stratan a organizat 3 ediţii ale 
activităţii de protecţie a mediului sub genericul „În 
oraş fără automobilul meu” din cadrul Concursului 
republican „Cea mai verde, salubră şi amenajată 
localitate” şi ale acţiunii de înverzire a plaiului natal 
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

A desfăşurat activitate didactică ca titular şi prin 
cumul pe parcursul anilor 1979-2010 la Universitatea 
Agrară de Stat din Republica Moldova. În calitate 
de asistent, conferenţiar universitar, profesor 
universitar interimar, şef de catedră, decan adjunct al 
Facultăţii de Medicină veterinară şi prim-prorector 
al Universităţii Agrare de Stat din Moldova, dr. 
Nicolae Stratan a adus o contribuţie valoroasă la 
pregătirea cadrelor în domeniul medicinii veterinare, 
zootehniei şi sectorului agrar.

Prin concursul său, au fost deschise noi 
specialităţi, s-a efectuat optimizarea catedrelor şi a 
unor facultăţi în corespundere cu cerinţele economiei 
actuale. Dr. Nicolae Stratan a coordonat în calitate 
de prim-prorector, a elaborat şi implementat în 
procesul de învăţământ programe şi planuri de studii 
pentru pregătirea noilor specialişti.

Despre activitatea de cercetare a dr. Nicolae 
Stratan ne vorbesc peste 70 de lucrări ştiinţifi ce, 
inclusiv: manualul Expertiza sanitar-veterinară în 
2 volume, 2 monografi i, Dicţionarul biomedical, 
72 de articole în reviste de specialitate naţionale 
şi internaţionale, 27 de comunicări la conferinţe 
ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale. El deţine un 
brevet de autor. Sub conducerea sa au fost pregătiţi 
2 doctori în ştiinţe.

În perioada de activitate ca director general al 
Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară 
şi Perfecţionare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
dr. Nicolae Stratan a contribuit esenţial la pregătirea 
cadrelor ştiinţifi ce de înaltă califi care prin doctorat 
şi postdoctorat. A reuşit să formeze un colectiv de 
cadre cu un înalt nivel de profesionalism. A creat 
condiţii de activitate atât angajaţilor centrului, cât şi 
doctoranzilor şi postdoctoranzilor admişi la studii. 
Sub conducerea lui, s-a realizat cu succes obiectivul 
de majorare a burselor pentru doctoranzi care a fost 
înaintat ca propunere şi ulterior susţinut de către 
Guvern.

Dr. Nicolae Stratan a elaborat şi promovat noul 
regulament privind organizarea doctoratului şi 

Jubileu




