
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele -  membru corespondent, dr. hab., prof. univ. DEDIU ION 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului de cercetare ştiinţifică instituţională aplicativă:  

11.817.08.05A Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe 

teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării  managementului  resurselor naturale 

şi conservării ariilor reprezentative 

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 ţara  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C 3 

Articole în culegeri 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 5 

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 cuvinte) 

A fost estimată scurgerea de suprafaţă, stabilit gradul de toxicitate și elaborate hărțile toxicității 

acesteia și a stării fitocenozelor din mun. Chișinău. Pentru zonele funcționale a fost stabilită 

scăderea productivității fitocenozelor în următoarea direcție: zona parcurilor → zona complexelor 

locative → CET 1 → zonele adiacente CET 1 → СЕТ 2.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 1 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 2 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Preşedinte al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din R. Moldova 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc.  

VIII. Alte activităţi     

Profesor universitar la Universitatea AŞM; profesor universitar la Şcoala doctorală şi postdoctorală a 

Academiei Române, Bucureşti; profesor UE la Centrul Austro-Român pentru securitate alimentară. 

 

 


