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La cea de-a 82-a aniversare, academicianul 
Andrei Ursu vine cu cea mai semnifi cativă lucrare 
ştiinţifi că a sa, care pe drept cuvânt îi încununează 
întreaga viaţă şi activitate – monografi a 
monumentală „Solurile Moldovei”, publicată în 
colecţia Academica, una de elită,   menită să pună în 
valoare cele mai importante personalităţi şi realizări 
în domeniul ştiinţei şi culturii din Republica 
Moldova.

Toată viaţa şi activitatea academicianului 
Andrei Ursu, începând cu studiile universitare, 
continuând cu investigaţiile în cadrul Institutului 
de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „Nicolae 
Dimo”, administrarea ştiinţei în acelaşi institut, apoi 
în Academia de Ştiinţe a Moldovei, a fost consacrată 
studierii, cunoaşterii, utilizării, protejării celei mai 
importante resurse naturale a ţării – solurilor.

Academicianul, profesorul universitar Andrei 
Ursu aparţine glorioasei şcoli de pedologi din 
Republica Moldova şi de peste hotare, discipoli 
ai marilor savanţi V. Dokuceaev şi N. Dimo. Şi-a 
creat cariera ştiinţifi că prin muncă asiduă şi dragoste 
nemărginită faţă de ştiinţele solului, natura Moldovei, 
oamenii ei, palmaresul său cuprinzând circa 580 de 
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 19 monografi i, mai mult de 
30 de hărţi ale solurilor republicii.  

Monografi a „Solurile Moldovei” poate fi  pe bună 
dreptate considerată cartea vieţii sale. Semnifi caţia 
lucrării constă în faptul că în ea au fost generalizate 
rezultatele cercetărilor de mai bine de jumătate de 
secol în domeniul genezei, geografi ei, cartografi erii, 
regionării, transformării tehnogenetice, pretabilităţii 
şi evoluţiei solurilor; legităţile interacţiunii tuturor 
factorilor pedogenetici – factorii bioclimatici, rocile 
materne, relieful, organismele vegetale şi animale – 
care au condus la formarea solurilor Republicii 
Moldova.  

Concluziile teoretice şi practice în materie de 
pedologie, investigaţiile prezentate în monografi a 
„Solurile Moldovei” sunt, de asemenea, şi rezultatul 
generalizării cercetărilor efectuate de către savanţii 
republicii şi de peste hotarele ei. În tot cuprinsul 

lucrării este accentuat caracterul utilizării raţionale 
în funcţie de pretabilitatea solurilor sub toate 
aspectele, inclusiv ca obiect şi bază, oglindă a 
biocenozelor, landşafturilor şi ecosistemelor 
naturale.

Academicianul Andrei Ursu a acordat o 
importanţă deosebită cercetărilor, cunoaşterii şi 
elaborării unor recomandări adecvate în legătură 
cu impactul tehnogenetic asupra învelişului de sol, 
modifi cărilor şi evoluţiei solurilor transformate 
tehnogenetic şi restabilirii proprietăţilor şi 
capacităţilor lor multifuncţionale.

Compusă din 4 părţi, inclusiv 11 capitole şi 
multiple compartimente mai detaliate, monografi a 
academicianului Andrei Ursu are un caracter 
enciclopedic şi cu siguranţă va fi  de folos 
incontestabil specialiştilor din diferite domenii, 
savanţilor, practicienilor, studenţilor, tuturor celor 
preocupaţi de soarta bogăţiei noastre netrecătoare 
naturale – solurile Republicii Moldova, de studierea, 
cunoaşterea, utilizarea raţională şi protejarea lor.

Nu vom exagera spunând că monografi a 
„Solurile Moldovei” constituie un fenomen unicat, 
rezultat al muncii prodigioase a unei personalităţi 
deosebite. Îmi exprim convingerea că generaţiile 
actuale şi cele care vor veni vor aprecia la justa ei 
valoare importanţa teoretică şi practică a lucrării 
monografi ce a academicianului Andrei Ursu 
„Solurile Moldovei”.
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