Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele - academician Ursu Andrei
II. Activitatea ştiinţifică
Proiectul instituțional de cercetare științifică fundamentală
15.817.02.15F: Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi
antropici.
Compartimentul
Factorii și evaluarea vulnerabilității unităţilor teritoriale la manifestarea unor procese naturale
nefavorabile, în contextul schimbărilor globale de mediu.
Etapa
Evaluarea variabilităţii caracteristicilor principale ale polipedonilor solurilor intrazonale.
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
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

2
2

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Au cotinuat cercetările particularităţilor morfologice regionale şi variabilitatea spaţială a solurilor.
Au fost stabilite limitele construcţiei morfologice a diferitor soluri intrazonale, inclusiv litomorfe,
hidromorfe, halomorfe. A fost evaluată variabilitatea parametrilor morfologici principali ale
solurilor în aspect spaţial (nivel regional) şi genetico-taxonomic (nivel de subtip) pentru 23 de
subtipuri ale solurilor intrazonale în baza la 200 profile pedologice reprezentative.
A fost finisată lucrarea: „Solul – baza vieţii terestre” în care solul este caracterizat ca obiect
natural polifuncţional cu multiple misiuni şi ca mijloc de producţie în agricultură. Este examinată
starea actuală ecologică a solurilor Moldovei. Sunt caracterizate procesele degradaţionale şi
metodele de utilizare eficientă pentru protejarea lor. Lucrarea este pregătită pentru publicaţie – 220
p. A5, 38 – ilustraţii, 100 – titluri bibliografice.
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
Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM.
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

