Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2012 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
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
2
3
8
4
-

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Au fost efectuate cercetări în scopul evidenţierii evoluţiei tehnogenetice a solurilor în dependenţă de
metodele de utilizare a fondului funciar.
Au fost stabilite tendinţele evoluţiei învelişului de sol în Zona Centrală a Moldovei, sub influenţa
utilizării şi lucrării solurilor.
A fost editată lucrarea „Pedologia aplicativă. Domenii şi metode.” Ediţia a II.
A fost organizată conferinţa cu participare internaţională: „Eficienţa utilizării şi problemele protejării
solurilor”. (Lucrările conferinţei au fost editate – 276 pagini.) la care au fost prezentate 6 rapoarte.

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
Consultant ştiinţific
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
VIII. Alte activităţi Preşedinte al Societăţii Naţionale de Ştiinţa Solului.
Preşedinte al Comisiei examenelor de licenţe la Universitatea de Stat a

1
-

Moldovei.
Preşedinte al Comisiei de expertiză a dosarelor candidaţilor la posturile de
academician şi membru corespondent al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii și Vieţii
AȘM.
Semnătura ______________________________

