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FI A
raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,
membrii coresponden i membri desemna i ai Sec iilor de tiin e ale A M
I.Titlul, numele i prenumele, sec ia de tiin e a A M
Doctor Igor NICOARA, S EI
II.Activitate tiin ific (participarea în proiecte de cercetare)
Conduc tor/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercet ri
proiectelor bilaterale, interna ionale(conform Anexei 1)
Anexa 1.
1. Programul de Stat (2020–2023)
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului

1

20.80009.7007.13

3. Proiecte multilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului

1

cod eMS BSB27

2

2SOFT/4.2/77

3

DTP2-093-2.1

4

BSB 966

Studii ale structurii geologice
a teritoriului Republicii
Moldova pentru valorificarea
ra ional a substan elor
minerale utile i reducerii
riscului seismic

Denumirea proiectului

MONITOX - „Re ea de cooperare
interdisciplinar în Bazinul M rii
Negre pentru monitorizarea comun
durabil a migra iei compu ilor
toxici în mediu, evaluarea
îmbun it a st rii ecologice i a
impactului substan elor d un toare
asupra s
ii umane i prevenirea
expunerii popula iei”.
Hazarm-Integrated Networks for
Hazard Risk Management
SIMONA - Sediment-quality
Information, Monitoring and
Assessment System to support
transnational cooperation for joint
Danube Basin water management
REDACt - „Rapid Earthquake
Damage Assessment Consortium–
REDACt"–

III. Activitatea în anul de referin (date statistice)
Monografii în edi ii interna ionale recunoscute

Perioada de
realizare
2020–2023

Perioada de
realizare

Director sau
executant al
proiectului

Director

Director sau
executant al
proiectului

20.09.201819.03.2021

Executor

08.06.2020 –
12.12.2021
01.06.201831.05.2021.

Director

06.2020 –
12.2022

Director

Executor

(Springer etc.)
Monografii în alte edi ii din str in tate
Articole în reviste cu factor de impact cu
indicarea IF
Articole în alte reviste editate în str in tate
Monografii editate în ar
Capitole in monografiina ionale/interna ionale
Articole în reviste na ionale, categoria A
Articole în reviste na ionale, categoria A+
Articole în reviste na ionale, categoria B
Articole în reviste na ionale, categoria B +
Articole în reviste na ionale, categoria C
Articole în alte reviste na ionale neacreditate
Articole de popularizare a tiin ei
Emisiuni radio/TV de popularizare a tiin ei
Articole în culegeri interna ionale
Articole în culegeri na ionale
Articole în materiale ale conferin elor interna ionale
Articole în materiale ale conferin elor na ionale
Participarecu raport la foruri tiin ifice
interna ionale: în str in tate /în Republica Moldova
Participare cu raport la foruri tiin ifice na ionale
Participare cu raport la foruri tiin ifice cu
participare interna ional
Num rul de cereri de brevetareprezentate

1

1

8

3/3
3

Num rul de hot râri pozitive ob inute
Num rul de brevete ob inute
Num rul de brevete implementate
Lista lucr rilor publicate în anul de referin

(conform Anexei 2)

IV.Rezultate tiin ifice ob inute în anul de referin

(100-200 de cuvinte)

Pe parcursul anului 2020 au fost ob inute date privind structura geologic a
teritoriului Republicii Moldova în aspect regional, fiind demonstrat dezvoltarea
evolu ia forlandului carpatic pe parcursu miocenului i eviden iate evolu ia bazinilor
marine. Extindirea cooper rii regionale pentru cartarea i reducerea riscurilor
geologice, cea ce a fost fructificat în cadrul proiectelor interna ionale finan ate de
Uniunea European . Au fost sistematizate datele privind riscul seismic la care este
expus teritoriul Republicii Moldova. Au fost efectuat analiza a i starea actual a
complexului natural ”Toltrele Prutului”, fiind f cut o analiz stratigrafic ,
morfostructural i geoecologic .
V.Activitate didactic
Num rul cursurilor elaborate/ inute
- Denumirea cursurilor de licen elaborate/ inute
- 1. Geologie Istoric i paleontologie;
- 2. Geologie regional i structural
Num rul total de persoane la care a fost conduc tor tiin ific al tezei de doctorat

2

1

Num rul persoanelor la care a fost conduc tor tiin ific i care au sus inut teza
Num rul total de persoane la care a fost conduc tor tiin ific al tezei de masterat
Num rul manualelor, materialelor didactice editate
Teze de doctorat / postdoctorat sus inute i confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor
sec iei
Numele i
Institu ia de
Pretendentul,
Tez de
prenumele
înv mânt superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conduc torului
Tez de masterat
tezei

VI.Activitate managerial

Director Institutului de Geologie i Seismologie, conduc tor proiectului de cercetare în
cadrul programului de stat de cercetare i inovare 2020-2023. Coordonator proiectelor
interna ionale finan ate de Uniunea European a echipelor unde IGS este partener.
VII. Aprecierea i recunoa terea rezultatelor ob inute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).
Distinc ii ob inute la expozi ii i târguri de inventic
Nr.
Denumireaexpozi iei, târgului
Participan ii
d/o

Tematicaprezent
rilor

Distinc iiob i
nute

VIII. Membru/pre edinte al comitetului organizatoric/ tiin ific, al comisiilor, consiliilor tiin ifice de
sus inere a tezelor
nr
Numele, prenumele
Evenimentul (conferin ,
Perioada
Calitatea (membru,
consiliu de sus inere etc.)
pre edinte .a.)

Redactor / membru al colegiilor de redac ie al revistelor na ionale / interna ionale
nr
Numele, prenumele
Revista
Nicoara Igor

Buletinul Institutului de Geologie i
Seismologie

Calitatea (membru,
redactor, referent)
membru

IX. Particip ri la foruri tiin ifice:
Manifest ri tiin ifice interna ionale (în str in tate)
Numele, prenumele, titlul Titlul
Nr tiin ific participantului
manifest riiorganizatori/instit
ia organizatoare/ ara
1
Nicoara Igor
Multidisciplinary approches
in solving modern problems
of fundamental and apply
sience. Academia Na ional
de tiin e din Azerbaijan,
Azerbaijan

Perioada
desf ur rii
evenimentului
02-06.03.2020

Titlul
comunic rii/raportului
sus inut
Some aspects of oil
and gas prospection in
Republic of Moldova

2

A de Leeuw, S Vincent, A
Matoshko, A Matoshko,
M Stoica, I Nicoara

EGU General Assembly,
online event organizat de
Uniunea European de
Geologie, desf urat online

3

The analysis of spatial
distribution of POPs
contaminated sites in Low
Danube Region of
Republic of Moldova

Environmental Toxicants in
Freshwater and Marine
Ecosystems in the Black Sea,
organizat de parteneri în
cadrul proiectului
MONITOX, online,
Universitatea din Macedonia
i Tracia, Kavala, Grecia

25-30.04.2020 Geodynamic evolution
of the East Carpathian
Foreland Basin since
the Middle Miocene:
Implications for
sediment supply to the
Black Sea and Dacian
Basin
18.09.2020
Soil contamination
and risks for human
health in Low Danube
Region

Manifest ri tiin ifice interna ionale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul
Perioada
Nr tiin ific participantului
manifest riiorganizatori/instit desf ur rii
ia organizatoare/ ara
evenimentului)
1
„Integrated Networks for
26.11.2020
Bogdevici, Evghenii
Hazard Risk Management
Isicico, Igor Nicoara,
(HAZARM)
Victor Jeleapov,
organized in hybrid format, at
Cristina Spian
the address: Chisinau city,
bd. Dacia 41, Study corps no.
10, hall 10-302, Faculty of
Constructions, Geodesy and
Cadastre, Technical
University of Moldova
2
Oleg Bogdevich, Igor
Expert training –Chi inau, 18 18.11.2020
Nicoara, Victor Jeleapov, th November 2020
Evghenii Isicico,
GIS/Q-GIS technology; case
studies and applications.
Eveniment online organizat
de c tre IGS în cadrul
proiectului MONITOX
3

Igor Nicoara, Oleg
Bogdevich, Victor
Jeleapov, Evghenii
Isicico

4

Ciobotaru V., Nicoara I.
Pocatilov V., Francovschi
I.

Expert training –Chi inau, 18 18.11.2020
th November 2020
GIS/Q-GIS technology; case
studies and applications.
Eveniment online organizat
de c tre IGS în cadrul
proiectului MONITOX
Conferin a MNEIN – 130 24.10.2020

de ani de istorie i
cultur na ional ,
Chi in u,

Manifest ri tiin ifice na ionale

Titlul
comunic rii/raportul
ui sus inut
METHODOLOGY
OF
GEOTECHNICAL
INVESTIGATION
OF URBAN AREAS
FOR SEISMIC
MICRO-ZONATION

GIS technology for
the geological,
seismological and
environmental
studies: review of
case studies of
Institute of Geology
and Seismology
Evaluation of seismic
hazard and
monitoring of seismic
events in Low
Danube

Toltrele Prutului

Numele, prenumele, titlul
Nr tiin ific participantului
1

Igor Nicoara.

2

Igor Nicoara

3

Igor Nicoara

Titlul
manifest riiorganizatori/instit
ia organizatoare/ ara
„Contribu ia academicianulu
i Anatol DRUMEA la
dezvoltarea tiin elor
terestre”.

Perioada
desf ur rii
evenimentului
15.09.2020

Titlul
comunic rii/raportul
ui sus inut
Repere importante în
formarea
personalit ii
academicianului A.
Drumea.

03.10.2020
Masa rotund organizat
de A M i MADRM:
Seceta în Republica
Moldova – c ile de
solu ionare a problemei.
Utilizarea ra ional a
poten ialului acvatic.
13.02.2020
Lec ia public A M.
Problemele reducerii
riscului seismic la care este
expus teritoriul Republicii
Moldova. A M Chis u

Utilizarea apelor
de adâncime pentru
irigare, în condi ii
de secet
hidrologic „da
sau nu”

Promovarea rezultatelor ob inute i a activit ii membrilor sec iei în mass-media (articole de
popularizare, emisiuni radio/TV)

Nr
d/o

Nume,
prenume

1.

Nicoara
Igor

2

Nicoara
Igor

3

Nicoara
Igor

4

Nicoara
Igor

5

Nicoara
Igor

6

Nicoara
Igor

Emisiuni radio/TV de popularizare a tiin ei
Emisiunea
Subiectul abordat

.
Sputnik
Moldova:
20.11.2020
Obiectiv.
Sputnik
Moldova:
7.11.2020
Matinalii
TVR-Moldova
1.10.2020
Obiectiv
comun
TVR-Moldova
1.10.2020
Prima or .
Prime
18.09.2020

: https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201120/32570684/kakvesti-sebya-zhitelyam-moldovy-v-sluchae-silnogo-zemletryaseniya.html

De ce casele i blocurile amplasate în zone cu relief mai jos sunt
uneori supuse unor riscuri mai mari în caz de cutremur?

ÎN VIZIT
LA
SEISMOLOGIE

INSTITUTUL

GEOLOGIE

PROTEC IA APELOR SUBTERANE

Ast zi este marcat Ziua Mondial a Geologiei. Interviu cu
Igor Nicoara, la Prima Or
.

.
28.04.2020

DE

I

7

8

Nicoara
Igor,
Igor Sîrbu
Nicoara
Igor

nr
d/o

Tema
zilei, Primul seism resim it în anul 2020
Canal
2,
31.01.2020
Riscul seismic la care este expus Republica Moldova - La ce
Obiectiv.
ne a tept m
Sputnik
Moldova:
12.02.2020

Nume, prenume

Articole de popularizare a tiin ei
Ziarul, publica ia online

Titlul articolului

Data complet rii fi ei 15.01.2021

Semn tura

Anexa 2. Model de completare a listei lucr rilor
Articol din revista cu factor de impact:
de LEEUW Arjan, VINCENT Stephen J., MATOSHKO Anton, MATOSHKO Andrei, STOICA Marius,
NICOARA Igor. Late Miocene sediment delivery from the axial sediment system of the East Carpathian Foreland
Basin to the Black Sea. Journal of American Sciety of Geology. Volume XX, Number XX, ISSN 0091-7613 (IF: 3.79)
Articole din reviste na ionale: Categoria A, B, B+, C.
Alcaz V., Nicoara I., Isicico E., Troian S. Problemele existente i m surile necesare în vederea reducerii
riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova. ACADEMOS, Nr.1, 2020, pp.44- 50.
Rezumatelaconferin e
O Bogdevich, A Ene, I Nicoara, O Cadochnikov, E Nicolau, E Culîghin, Soil contamination and risks for
human health in Low Danube Region...Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
19 Gala i 2020.
O Bogdevich, A Ene, I Nicoara, E Culîghin, O Cadochnikov, E Nicolau, The analysis of spatial distribution
of POPs contaminated sites in Low Danube Region of Republic of Moldova Environmental Toxicants in Freshwater
and Marine Ecosystems in the Black Sea. Gala i 2020.
Igor Nicoara Some aspects of oil and gas prospection in the Republic of Moldova. Multidisciplinary
approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences. Baku 2020.

