Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele - membru corespondent Certan Sergiu
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de
cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale

III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)

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
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI. Activitatea managerială
Administrator (director) la Compania de Asigurări de Viaţă „Sigur-Asigur” SA şi
Compania de Leasing „Locuinţa Accesibilă” SRL, membru la 5 Consilii la SA şi 2
Consilii la SRL
A fost elaborată tehnologia inovaţională a programului privelegiat de leasing, care
permite în premieră în Republica Moldova de a acorda în leasing (leaseback)resurse
ipotecare pe un termen de 20 ani cu o dobîndă de două ori mai mică decît cea medie
pe piaţă.

VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
Ordinul „Gloria Muncii”, medalia „Dmitrie Cantemir”
VIII. Alte activităţi membrul Consiliului de experţi la CNPF, membrul Consiliului CROA „Timpul” –
propuneri de perfecţionare a legislaţiei.
Semnătura

