Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresa

Strat Vasile Alecsandru
Bucuresti, Romania

Telefon
E-mail

vasile.strat@bbs.ase.ro
Sexul Masculin Data nașterii 04.09.1984 Naționalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Aprilie 2020 – Prezent

Decembrie 2016 – prezent

Iunie 2021 – prezent

Aprilie 2016 – Aprilie 2020

Iulie 2019 - prezent

Academia de Studii Economice din București, Facultatea Bucharest
Business School
Cercetare, învățământ superior
Programe EMBA, MBA și Executive Education
Decan
Coordonează activitatea Bucharest Business School si face parte din
Consiliul de Administratie al Academiei de Studii Economice din Bucuresti
CNSPIS
Învățământ universitar
Președinte interimar (Vicepreședinte pana in oct 2021 / membru)
Coordonarea activitatea CNSPIS, realizarea de propuneri privind valorile
cifrelor de școlarizare la nivel universitar împreună cu membrii CNSPIS
RoSIF
Cercetare, Educație, Asistență tehnică, Consultanță
Președinte și co-fondator
Coordonarea activitatea de dezvoltare a Asociației
Academia de Studii Economice din București, Facultatea Bucharest
Business School
Cercetare, învățământ superior
Program EMBARomano-Canadian și Executive Education
Pro-Decan
Coordonează activitatea programului EMBA Româno-Canadian
SC QURES Quality Research and Support SRL
Evaluare, cercetare, asistență tehnică
Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operational Capital Uman
2014-2020. Evaluarea interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca”

Expert evaluare
Modelare econometrica si analiza cantitativa
Martie 2020 – Prezent

SC QURES Quality Research and Support SRL
Evaluare, cercetare, asistență tehnică
Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat
Lotul 2: Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de
performanță – Tema E
Modelare econometrica si analiza cantitativa

Ianuarie 2019 – iulie 2019

SC CIVITTA SA – beneficiar MDRAP
Dezvoltare/evaluare de politici/programe
Expert cheie in statistica si econometrie in cadrul evaluarii de impact a POR
2007-2013 – DMI 1.1 si DMI 4.3

Curriculum Vitae
Realizarea analizelor cantitative si a analizelor contrafactuale din cadrul
proiectelor de evaluare.
octombrie 2018 – iunie 2019

SC QURES Quality Research and Support SRL – beneficiar MADR
Dezvoltare/evaluare de politici/programe
Specialist în analiza cantitativă în cadrul proiectului – Evaluarea masurilor
slab accesate din PNDR 2014-2020
Realizarea analizelor cantitative din cadrul proiectului de evaluare.

Octombrie 2018 – iunie 2019

SC QURES Quality Research and Support SRL – beneficiar UNICEF
Dezvoltare/evaluare de politici/programe
Specialist în analiza cantitativă în cadrul proiectului – Evaluarea pachetului
minim de servicii
Realizarea analizelor cantitative si a analizei contrafactuale

Ianuarie 2019 – iunie 2021

Aprilie 2018 – Noiembrie 2018

August 2018 – Octombrie 2019

Academia de Studii Economice Bucuresti
Invatamant superior/Cercetare
Fintech – Proiect H2020
Director proiect
Coordonare echipa de proiect (ASE) si management la nivelul Consorțiului
din poziția de membru in Executive Management Board
ARACIS
Învățământ universitar
ARACIS
Expert
Analiza metodologie clasificare universități si ierarhizare programe de studii
Academia de Studii Economice din București, Facultatea Workshop 5
module - Management strategic organizațional
Cercetare, educație de nivel managerial
Bucharest Business School
Coordonator Proiect
coordonează echipa de implementare a proiectului și gestionează relația
dintre ASE și client

Iulie 2017 – Decembrie 2018

Academia de Studii Economice București
Cercetare, învățământ superior
Unitatea pentru Managementul Cercetării (proiect in parteneriat cu Kaufland)
Cercetător în cadrul proiectului de cercetare ”Cercetari asupra studiului dual
la nivel universitar in Romania"
dezvoltarea instrumentelor de colectare de date (chestionare)
coordonarea etapei de colectare de date
analiza bazei de date
participarea la realizarea raportului final

Septembrie 2016 – Aprilie 2017

S.C. ACZ Consulting S.R.L. – beneficiar MADR
Evaluare de politici și programe, elaborare de studii și strategii
Expert cheie – Specialist în statistică/econometrie în cadrul contractului
„Evaluarea ex-Post a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013”,
beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Evaluarea aspectelor cantitative din Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013:
- analiza si evaluarea performanței programului;
- colectarea de date prin sondaj/anchetă și aplicarea instrumentelor statistice
pentru cuantificarea realizărilor programului.

Octombrie 2016 – Decembrie 2020

Academia de Studii Economice din București, Facultatea Bucharest
Business School – Arabesque Business School

Curriculum Vitae
Cercetare, educație de nivel managerial
Arabesque Business School
Director Proiect
coordonează echipa de implementare a proiectului și gestionează relația
dintre ASE și ARABESQUE
Aprilie 2016 – Iunie 2016

SC QURES Quality Research and Support SRL – beneficiar MFE
Dezvoltare de politici/programe
Specialist în analiza cantitativă în cadrul proiectului - Servicii de consultanță
pentru Ministerul Fondurilor Europene în ceea ce privește Evaluarea
contribuției POCU 2014-2020 la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs.
Raport de evaluare 2015
- Realizarea analizei cantitative din cadrul proiectului;
- Contribuții la elaborarea rapoartelor.

August 2015 – Noiembrie 2015

SC QURES Quality Research and Support SRL – beneficiar MFE
Dezvoltare de politici/programe
Specialist în analiza cantitativă în cadrul proiectului - Servicii de consultanță
pentru Ministerul Fondurilor Europene în ceea ce privește dezvoltarea
metodologiilor pentru punerea în aplicare a costurilor standard, a sumelor
forfetare pentru operațiunile de asistență tehnică în perioada de programare
2014-2020, beneficiari Ministerul Fondurilor Europene
- Dezvoltarea de metodologii pentru punerea în aplicare a diferitelor costuri
standard;
- Contribuții la elaborarea rapoartelor.

August 2015 – Noiembrie 2015

AAM Consulting S.R.L. – beneficiar MDRAP
Dezvoltare infrastructură IT
Formator în cadrul Modulului de statistică și analiză a datelor din cadrul
proiectului Observatorul Teritorial
- Elaborarea materialelor de curs;
- Susținerea unor sesiuni de instruire pentru utilizatorii instituționali ai
portalului de informații ai Observatorului Teritorial

Aprilie 2015 – Septembrie 2015

S.C. ACZ Consulting S.R.L. – beneficiar MDRAP
Evaluare de politici și programe, elaborare de studii și strategii
Expert cheie statistică și analiză cantitativă în cadrul contractului „Modul
de conformare cu cerințele regulamentelor europene privind asigurarea
egalității de șanse la nivelul Ghidului Aplicantului și al proiectelor finanțate prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 și
ulterior prin Programul Interreg V-A România-Ungaria”
analiza cantitativă a datelor la nivel de proiect;
elaborarea unei metodologii de colectare a datelor;
elaborarea unei metodologii de monitorizare a implementării principiilor
egalității de gen și non-discriminării la nivelul programului Interreg V-A
România-Ungaria;
elaborarea unui sistem de indicatori de monitorizare a implementării celor
două principii la nivelul programului Interreg V-A România-Ungaria.

Februarie 2015 – Noiembrie 2015

T33 SRL – beneficiar MADR
Evaluare de politici și programe
Expert non-cheie evaluator în statistică/econometrie în cadrul contractului
„Evaluarea ex-ante și evaluarea de mediu a Programului Operațional pentru
Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) aferent perioadei 2014-2020”, beneficiar
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
evaluarea aspectelor cantitative;
analiza și evaluarea sistemelor de indicatori;
aplicarea unor metode cvasi-experimentale și a altor metode
econometrice și statistice.

Curriculum Vitae

Ianuarie 2015 – Iunie 2015

S.C. ACZ Consulting S.R.L. – beneficiar MDRAP
Elaborare de analize, studii și strategii
Coordonator de proiect în cadrul contractului „Servicii de realizare analize în
vederea fundamentării documentelor aferente perioadei de programare 20142020” Lotul nr. 1 „Analiza situației actuale în ceea ce privește evaluarea
nevoilor părților interesate și utilizarea sistemelor și instrumentelor de
management al calității în autoritățile și instituțiile publice din România”,
beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
coordonarea activităților tehnice ale contractului;
organizarea și coordonarea echipei de experți tehnici;
contribuiție la elaborarea și prezentarea rapoartelor de activitate.

Decembrie 2014 – Iunie 2015

S.C. ACZ Consulting S.R.L. – beneficiar MDRAP
Evaluare de politici și programe, elaborare de studii și strategii
Expert tehnic cu rol de coordonator de echipă în cadrul studiilor de evaluare
a POR 2007-2013 - Evaluarea de impact a DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanță regională și locală și a DMI
4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru
noi activități”, beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminstrației
Publice
coordonarea activităților tehnice ale contractului subsecvent în scopul
atingerii obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate, conform celor
solicitate prin Specificaţiile Tehnice;

Septembrie 2014 – Martie 2015

S.C. ACZ Consulting S.R.L. – beneficiar MDRAP
Evaluare de politici și programe, elaborare de studii și strategii
Expert tehnic cu rol de coordonator în cadrul contractului „Evaluarea de
impact a DMI 1.1”, beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice
coordonarea activităților tehnice ale contractului subsecvent în scopul
atingerii obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate, conform celor
solicitate prin Specificaţiile Tehnice;

Iunie 2014 – Septembrie 2015

Academia de Studii Economice București
Cercetare, învățământ superior
Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului “Performană şi excelenţă în
cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România POSDRU 159/1.5/S/142115”
- desfăşurarea activităţi de cercetare în cadrul proiectului individual intitulat
„Cuantificarea capacităţii statelor UE de a atrage investiţii străine directe”;
- publicare de articole ştiinţifice în reviste de specilalitate;
- participarea la conferinţe internaţionale de specialitate.

2014 - 2017

Academia de Studii Economice București
Cercetare, învățământ superior
Unitatea pentru Managementul Cercetării (proiect in parteneriat cu SIVECO)
Cercetător în cadrul proiectului de cercetare ”Instrumente eco-economice
viabile pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor de pe teritoriul Romaniei"
colectarea de date si construirea bazei de date a proiectului
proiectarea, dezvoltarea si testarea modelului (cantitativ) pentru
măsurarea serviciilor de ecosistem

Ianuarie 2014 – Martie 2015

S.C. ACZ Consulting S.R.L. – beneficiar MADR
Evaluare de politici și programe, elaborare de studii și strategii

Curriculum Vitae
Expert cheie V – Specialist în statistică/econometrie în cadrul contractuluii
„Evaluarea ex-ante a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”,
beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Evaluarea aspectelor cantitative din Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020:
- analiza si evaluarea sistemului de indicatori;
- utilizarea și aplicarea de metode cvasiexperimentale, precum și alte metode
econometrice sau statistice specifice măsurării efectului intervenţiei viitoare
a programului, în termeni cantitativi, definită la nivelul indicatorilor de rezultat
şi la nivelul punctelor de reper propuse.
August 2010 – Iunie 2013

Academia de Studii Economice București,
Cercetare, învățământ superior
Unitatea pentru Managementul Cercetării
Cercetător în cadrul proiectului de cercetare ”Dezvoltarea de instrumente
statistice şi econometrice pentru analiza procesului de localizare a investiţiilor
străine directe la nivelul regiunilor de dezvoltare din România", Contract nr. 36.
Din 03.08.2010, Cod proiect 36/TE_349
identificarea instrumentelor statistice şi econometrice folosite pentru
analiza impactului investițiilor străine directe la nivel regional;
definirea arhitecturii bazei de date ţinând seama de seriile de date şi
programele statistice folosite pentru exploatarea acestora în procesul
analizei statistice şi econometrice;
estimarea parametrilor modelelor econometrice folosite pentru analiza
localizării investiţiilor străine directe la nivelul regiunilor de dezvoltare;
-

2007 - 2010

Academia de Studii Economice București
Cercetare, învățământ superior
Unitatea pentru Managementul Cercetării
Cercetător în cadrul proiectului de cercetare - Modelarea comportamentului
financiar al populației sub impactul demografic al îmbătrânirii. Sistemul de
indicatori specifici și măsuri financiare de contestare a dezechilibrului
(Modeling the Financial Behavior of the Population under the Demographical
Aging Impact. System of Specific Indicators and Financial Disequilibrium
Disproof Measures), Cod proiect 91-016/PARTENERIATE
- realizare studiu de impact (studiul a vizat studierea aversiunii faţă de risc
în ceea ce priveşte investiţiile populaţiei din România);
- prelucrare și analiză statistică a datelor colectate;
- aplicarea unui număr de metode statistice specifice;
- utilizarea și aplicarea de metode cvasiexperimentale, precum și alte
metode econometrice sau statistice;
- realizare rapoarte;
- elaborarea bazelor de date cu informaţii relevante în format SPSS.

Februarie 2016 – Prezent

Academia de Studii Economice București
Cercetare, învățământ superior
Departamentul de Statistică și Econometrie
Conferențiar universitar doctor
desfășurarea activităților de formare profesională a studenților în cadrul
cursurilor: Statistică, Econometrie, Statistică macroeconomică, Anchete și
Sondaje;
desfășurare activități de cercetare.

Martie 2013 – Februarie 2016

Academia de Studii Economice București
Învățământ superior
Departamentul de Statistică şi Econometrie
Lector universitar doctor
desfăşurarea activităţilor de formare profesională a studenţilor în cadrul
cursurilor: Statistică, Econometrie şi Anchete şi Sondaje;
desfășurare activități de cercetare.

Curriculum Vitae

Septembrie 2012 – Martie 2013

Academia de Studii Economice București
Învățământ superior
Departamentul de Statistică şi Econometrie
Asistent universitar doctor
desfăşurarea activităţilor de formare profesională a studenţilor în cadrul
cursurilor: Statistică, Econometrie;
desfășurare activități de cercetare.

2007- Septembrie 2012

Academia de Studii Economice București
Învățământ superior
Departamentul de Statistică şi Econometrie
Preparator universitar
desfăşurarea activităţilor de formare profesională a studenţilor în cadrul
cursurilor: Statistică, Econometrie;
activități de cercetare.

2007-2008

Moore şi Asociaţii S.R.L
Consultanță pentru afaceri și management
Consultant economic
planificarea şi realizarea întâlnirilor de analiză economico-financiară
pentru a determina nevoile financiare specifice ale clienţilor;
realizarea activităţii de modelare economică şi previziune economică
necesară în vederea întocmirii unui plan de afaceri;
identificarea soluţiilor financiare adaptate clienţilor.

EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE
2003 – 2007

Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea
Statistică şi previziune economică
Diplomă de licenţă, specializare Statistică şi previziune economică

2007 – septembrie 2012

Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea
Statistică şi previziune economică
Doctor în Economie - domeniul Cibernetică şi Statistică Economică

2017 – 2019

Limba(i) maternă(e)

Hertie School of Governance, Berlin, Germania
Administrație Publică
Diploma Executive Master in Public Administartion

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Germană

B2

B2

B2

B2

B2

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de didactică și managerială

Curriculum Vitae

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe digitale

Permis de conducere

▪ bune calități de leadership și coordonare dobândite de-a lungul activităților manageriale desfășurate
de-a lungul ultimilor 3,5 ani (prodecan BBS, membru ăn consiliul Departamentului, membru în
consiliul profesoral CSIE, membru Senatul Universitar
▪ o bună cunoaştere a mecanismelor de funcționare instituțională la nivelul ASE
▪ o bună cunoaștere a mecanismelor de raportare si colectare de date

Utilizare a Microsoft Word, M Excel, M PowerPoint; browser web.
Utilizarea programelor specifice ce implică crearea si prelucrarea bazelor de date statistice: SPSS, EViews.
Utilizare R
Utilizare software Geoda (software GIS)

permis de conducere B

