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raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele academician URSU ANDREI 

II. Activitatea ştiinţifică Participant la proiectul instituţional 

11.817.08.04F Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării 

teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului 
Compartimentul: Monitorizarea resurselor funciare în scopul evidenţierii evoluţiei 

tehnogenetice şi elaborării sistemelor regionale de protejare a solurilor. 

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 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C 5 

Articole în culegeri 3 

Participarea la foruri ştiinţifice 2 

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) 

A fost analizată transformarea tehnogenetică a solurilor fondului funciar din raioanele de sud ale 

Moldovei (Zona Câmpiei de Sud). A fost efectuată evaluarea consecinţei tehnogenezei şi 

transformarea învelişului de sol la nivel de raion administrativ şi comună pe perioada 1969 – 2014. 

În această perioadă au sporit esenţial suprafeţele de soluri afectate de eroziune şi desfundate. A fost 

finisată lucrarea „Evoluţia interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării practice a 

informaţiei cartografice“ prezentată în calitate de teză de doctor. A fost efectuată analiza 

morfogenetică a hărţilor pedologice editate în diferiţi ani, caracteristica lor cartometrică, 

periodizarea pedocartografică a solurilor, ş.a. 

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  - 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI. Activitatea managerială 

Preşedinte al Consiliului științific specializat de susţinere a tezelor de doctorat.  

Membru al Comisiei de experţi a CEDO.  

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  


