
Anexa A 

F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele academician, Ursu Andrei 

II. Activitatea ştiinţifică 

Proiectul fundamental 15.817.02.15F  Organizarea spațială a sistemelor teritoriale sub 

acțiunea factorilor naturali și antropici.  

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 1 
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C 5 

Articole în culegeri 3 
Participarea la foruri ştiinţifice 7 
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) 

Covorul pedologic pe orice teritoriu este prezentat de areale foarte diferite după textură, 

construcţie, morfologie, componenţă substanţială etc. Arealele pedogenetice prezintă 

unităţi taxonomice de diferit rang. Fiecare unitate taxonomică este caracterizată de 

formaţiuni cu anumite construcţii morfologice. Cercetările efectuate au stabilit că indicii 

structurii morfologice a unităţilor taxonomice prezintă anumită variabilitate teritorială. A 

fost stabilită variabilitatea indicilor solurilor brune şi cenuşii în aspect zonal. A fost 

elaborată şi verificată metodica evidenţierii variabilităţii indicilor morfologici în anturajul 

tipurilor  şi subtipurilor solurilor brune şi cenuşiii în cadrul zonelor pedologice. 
V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

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  1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  
VI. Activitatea managerială 

Preşedinte al Consiliului de susţinere a tezelor de doctorat; membru al comisiei de experţi a 
CEDO; membru al Consiliului Ştiinţific IPAPS „Nicolae Dimo”; Preşedinte al Societăţii 
Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului; membru al redacţiei revistei „Factori şi procese 
pedogenetice în zona temperată” (Iaşi, România); Membru al redacţiei revistei „Buletinul 
Academiei de Ştiinţe. Ştiinţele Vieţii”.  

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi  

       

Semnătura  



 


