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Realizări profesionale și științifice





ROMANIA DUPA WWII

• În perioada postbelică (1947-
1956), guvernul Uniunii Sovietice
si- a asigurat plăți compensatorii
din partea Germaniei de Est și a 
multor țări din Europa de Est, 
depăsind cele 10 miliarde de 
dolari pe care le-a negociat la 
Yalta

• Multe dintre plățile
compensatorii au fost efectuate
sub formă de resurse naturale, 
cum ar fi lemnul



ROMANIA IN TIMPUL SOVROM

• În plus, în calitate de actor 
principal al dezvoltării
economice a Europei de Est, 
Uniunea Sovietică a 
implementat strategia stalinistă
de industrializare și planificare
centrală

• S-au infiintat societățile mixte
româno-sovietice care 
transferau profitul către Uniunea
Sovietică - SOVROM



ROMANIA IN TIMPUL SOVROM

Mesaje de propaganda

дружба = prietenie

Brasov = Orașul Stalin



ROMANIA IN TIMPUL SOVROM
Rapoartele anterioare au sugerat că

România a fost de acord să plătească

reparații de război Rusiei prin recoltarea

a 256.000 ha de pădure (Banu, 2004)

Dar au existat studii (cele mai multe

dintre ele fiind cenzurate) care raportau

numere mai mari



EVOLUTIA PERCEPTIEI
ASUPRA PADURII



ROMANIA DUPĂ
SOVROM



FOTOGRAFII AERIENE
PROIECTUL CORONA

Source: http://www.nro.gov/history/csnr/corona/sysinfo.html

"CORONA a fost prima misiune de 
recunoaștere a fotografiilor din S.U.A., care 
funcționa între august 1960 și mai 1972. 
Programul a fost declasificat la cererea
Agenției Centrale de Informații în februarie
1995."

http://www.nro.gov/history/csnr/corona/sysinfo.html


CORONA



Data source: Song et al. (2015) 

CORONA



CORONA

“Aprox. 1-2m GSD

Plute pe valea 
Bistritei
1962 



http://intarch.ac.uk/journal/issue32/2/ - Casana et al. (2012) - Swords into Ploughshares: Archaeological Applications of CORONA 

Satellite Imagery in the Near East

Probleme în procesare
• proces complex și consumator de 

timp
• lipsa informațiilor despre senzorul

unor anumite misiuni
• diferențele dintre misiuni
• nivel ridicat de distorsiune spațială

CORONA

Fara RPC (Rational Polynomial Coefficient)

http://intarch.ac.uk/journal/issue32/2/


PROCESAREA CORONA



PROCESAREA CORONA



APLICAREA GEOCORECTIILOR ASUPRA 
IMAGINILOR CORONA FOLOSIND SFM



PRODUS FINAL - ORTOMOZAIC



ZONA STUDIATA



EXEMPLE

1965



2015

EXEMPLE



1965

EXEMPLE



2015

EXEMPLE



1. Eficienta si acuratetea metodei

Puncte de control = 934

METODOLOGIE



2. Cartarea perturbarilor din padure

METODOLOGIE



3. Validarea perturbarilor identificate

Corona 
1964

Harta silvica 2014 Harta topografica

~1975

METODOLOGIE



REZULTATE



4. Synthetic results

REZULTATE



REZULTATE
4. Rezultate sintetice



REZULTATE
4. Rezultate sintetice

Perturbarile între anii 1955 
și 1965 au reprezentat 8,7% 
din suprafața totală, de 2,8 
ori mai mare decât în zilele
noastre unde s-a înregistrat
3,1% din 2004 până în 2014 
(Hansen)

România a pierdut mai
mult de 6 hectare pe oră de 
păduri vechi



ROMANIA ÎNAINTE 
DE

1989



METODOLOGIE



ROMANIA INAINTE DE 1989



ROMANIA DUPA
1989



METHODOLOGIE

Analiza geospatiala

folosind o matrice de

5x5 km



ROMANIA ASTAZI

Reduce the cutting possibility by 

half, in order  not to aggravate the 

ecological condition of forest 

ecosystems



ROMANIA ASTAZI



DISCUTII

Zonele afectate de perturbari prezinta sanse foarte mari de manifestare a 

fenomenului de histerezis hidrologic



DISCUTII

+



CONCLUZII



CONCLUZII





METODOLOGIE



REZULTATE





METODOLOGIE



REZULTATE



DISCUTII





METODOLOGIE



REZULTATE



REZULTATE

Dezvoltarea albiei in sectiune transversala



REZULTATE

Dezvoltarea albiei in sectiune longitudinala



CONCLUZII GENERALE

• Interventiile pe termen lung asupra ecosistemelor
forestiere afecteaza comportamentul bazinelor
hidrografice prin fenomenul de histerezis hidrologic – a 
fost realizata prima cuantificare obiectiva, pe o 
perioada lunga folosind o metoda inovativa, 
geospatiala, multisursa



CONCLUZII GENERALE

• Managementul silvic 
trebuie sa ia in considerare
influenta spatiala a 
interventiilor la nivel de 
bazin hidrografic tinand
cont de structura actuala
a proprietatii si de nevoile
proprietarilor

• Padurea este influentata
de schimbarile climatice si
astfel si modul de 
amenajare a bazinelor
hidrografice care trebuie
sa se bazeze mai mult pe 
metode dinamice, 
adaptate la ingerarea
datelor provenite din surse
multiple



Planul de dezvoltare a carierei 

Categoria: Profesor universitar/Abilitare

Nr.crt. Domeniul de activitate

Minim de 

îndeplinit 

(puncte)

Punctaj calculat

1
Activitatea didactica si 

profesionala (A1)
100 101.25

2
Activitatea de cercetare 

(A2)
260 557.45

3
Recunoașterea și impactul 

activității (A3)
60 258.91

Total 420 917.61



Activitatea didactica si profesionala

• Continuarea colaborarii excelente cu studentii atat
in elaborarea Proiectelor de diploma (peste 40 din 
2011 pana in 2018) cat si implicarea lor in proiecte
de cercetare



Activitatea didactica si profesionala

• Dezvoltare de materiale didactice atractive pentru 
studentii din zilele noastre



Activitatea didactica si profesionala

• Integrarea tehnologiilor moderne in circuitul 
didactic si validarea acestora in parteneriate cu 
mediul privat



Activitatea didactica si profesionala

• Integrarea tehnologiilor moderne in circuitul 
didactic si validarea acestora in parteneriate cu 
mediul privat



Activitatea didactica si profesionala
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Implicarea activa in actiunile
universitatii si facultatii in 

modernizare si internationalizare

Mentinerea si extinderea grupului de 
cadre didactice cu care colaborez

atat didactic cat si in cercetare

Activitate didactica centrata pe 
student



Activitatea de cercetare 

Director de proiect (4 proiecte), membru (23 proiecte)
• Academic support services for Rectify and Mosaic 700 

Corona Satellite images. University of Wisconsin –
Madison. 2018-2019. (NASA funded)

• Solutii ecologice pentru amenajarea albiilor torentiale
din ariile naturale protejate ROSCI0207 Postavaru, 
ROSCI0195 Piatra Mare si ROSCI0038 Ciucas. UEFISCDI. 
2014 - 2017

• Studiu privind inventarierea starii obiectivelor de 
corectare a torentilor din fondul forestier administrat 
de RNP-ROMSILVA si crearea unei baze de date pentru 
monitorizarea lucrarilor executate in acest scop. RNP-
ROMSILVA 2015 - 2016



Activitatea de cercetare 
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Mentinerea colaborarii cu 
grupurile de Cercetare 

sustinute de NASA

Continuarea cercetarii in 
domeniul amenajarii bazinelor 

hidrografice torentiale

Atragere de fonduri finantate
de mediul privat



Recunoașterea și impactul 
activității 
• Fulbright Visiting Professor in cadrul University of 

Wisconsin – Madison – declarata in 2017 No.1 in 
ierarhizarea USA la nivel de cercetare

• Ambasador Fulbright in perioada 2018 - 2020



Directii generale in dezvoltarea 
carierei
• Continuarea atragerii de fonduri pentru diferite proiecte de 

cercetare, precum și răspuns pozitiv la solicitarea de 
consultanță diferită din partea organizațiilor din domeniul
silvic și din alte domenii conexe din țară și din străinătate;

• Promovarea proiectelor comune cu centre de cercetare și
consultanță în România sau în alte țări;

• Publicarea continuă a articolelor în reviste relevante, 
recunoscute și prestigioase (ISI Clarivate);

• Participarea la conferințe internaționale și naționale;

• Elaborarea de cărți sau capitole de cărți și publicarea
acestora la edituri recunoscute în România și în străinătate;

• Implicarea în proiecte internaționale de colaborare (COST, 
IUFRO, SCERIN etc.) în domeniile specializării mele;



Directii generale in dezvoltarea 
carierei
• Extinderea direcțiilor de cercetare care au fost urmate de 

acum și promovarea proiectelor interdisciplinare, în echipe
integrate, inclusiv doctoranzi;

• Sprijinirea eforturilor facultății și universității de a organiza
diferite evenimente de cercetare;

• Sprijinirea și participarea la diferite evenimente științifice 
internaționale, împreună cu partenerii noștri internaționali, 
în domenii de specializare;

• Organizarea de studii de doctorat co-tutoriale cu universități
internaționale relevante și personalități de cercetare;

• Promovarea unor domenii de cercetare și cercetare conexe
și integrate pentru a crea un efect sinergic al cercetărilor.

• În ceea ce privește viitoarele domenii de cercetare, acestea
vor avea baza în direcțiile care au fost urmărite până acum.


