REZUMAT
Prezenta tez

de abilitare reprezint

o sintez

a activit ii tiin ifice desf urat

dup

sus inerea public , în februarie 1999, a tezei de doctorat întitulat „Orientarea lucr rilor topografice

subterane în condi iile impuse de factorii de proiectare a lucr rilor miniere i de importan a
lor în procesul tehnologic”, sub coordonarea domnului prof.univ.dr.ing. Nicolae DIMA.
Capitolul 1 cuprinde în sintez rezultatele activit ii didactice.
Activitatea didactic a început în anul 1994 ca i cadru didactic asociat, iar dup sus inerea
tezei de doctorat, activitatea didactic a continuat cu func ia de baza în Universitatea din Petro ani,
Facultatea de Mine, începând cu anul 2000. Activitatea didactica s-a desf urat la discipline din
domeniul topografiei – geodeziei cuprinzând i discipline specifice domeniului minier cum ar fi
Topografie Minier , Geometrizarea Z mintelor sau Geostatistic .
În sprijinul activit ii didactice au fost elaborate mai multe c i, cursuri sau îndrum toare de
laborator adresate nu doar studen ilor ci i speciali tilor. Materialele au fost elaborate ca autor sau
coautor iar con inutul lor este legat de activitatea topografic dar i de cea minier . Dintre titlurile
acestor materiale fac parte: ”Topografie general i elemente de topografie minier ”, ”Teoria erorilor
i metoda celor mai mici p trate”, ”Automatizarea lucr rilor topo-geodezice”, ”Tehnici i tehnologii
moderne în lucr rile de topografie minier i cadastru”, ”Instrumente, aparate i formulare utilizate
pentru m sur tori topografice”, ”Topografie inginereasc ” etc.
Activitatea didactic s-a desf urat la toate ciclurile de înv mânt, inclusiv la doctorat prin
predarea cursului ”Utilizarea tehnologiei informa iei în cercetare”. De asemenea, din anul 2008 i
pân în prezent, am desf urat activitate didactic la Universitatea de tiin e Agricole i Medicin
Veterinar – Cluj Napoca, la specializarea ”M sur tori Terestre i Cadastru”.
Capitolul 2 cuprinde o trecere în revista a activit ii de cercetare pe baz de contracte.
Activitatea unor contracte este prezentat într-o scurt sintez , iar informa iile au fost grupate
pe categorii în func ie de specificul temei studiate. Cercetarea, de i în esen a folosit cuno tin ele
din domeniul topografiei sau a ingineriei miniere, a fost diversificat i a r spuns unor cerin e din
diverse domenii: dezvoltarea infrastructurii, cadastru - GIS, protec ia i siguran a persoanelor,
geotehnic , protec ia mediului, urm rirea stabilit ii.
Dintre lucr rile conduse în calitate de director, face parte ”Studiu de cercetare privind
amplasarea conductelor de transport gaze naturale în zone cu posibile fenomene de subsiden ”
având ca beneficiar Societatea Na ional de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA i care serve te
amplas rii unui tronson din magistrala de transport gaze naturale BRUA în zone cu subsiden
cauzat de activitate minier .
De asemenea, o alt lucrare de cercetare coordonat este ”Tehnologie competitiv de
sus inere a excava iilor miniere subterane aliniat la condi iile de performan ridicat în exploatarea
i utilizarea c rbunelui pentru producerea de energie” i a fost finan at de UEFISCDI în cadrul
programului PN II – parteneriate în domenii prioritare.
În cele mai multe lucr ri, cercetarea a avut ca obiect instabilitatea terenurilor i
construc iilor, provocat în special de exploat rile subterane. Au fost efectuate cercet ri la
Cacica, Târgu Ocna, Ocna Dej, Ocnele Mari, Sl nic Prahova, Ocna Mure si în Valea Jiului.

Capitolul 3 cuprinde contribu ii privind analiza i îmbun
irea preciziilor.
Activitatea practic a condus în multe situa ii la nevoia de evaluare a preciziilor în lucr rile
topografice i la nevoia de cre tere a preciziilor prin îmbun
irea metodelor de preluare sau
prelucrare a datelor. Capitolul con ine modele de evaluare a preciziilor în diferite tipuri de
sur tori topografice. În urma cercet rii modului în care precizia elementelor de sprijin
influen eaz determin rile într-o re ea topografic , a fost elaborat i prezentat un model de
compensare a m sur torilor care s in seam de precizia elementelor de sprijin. De asemenea
sunt prezentate modele de compensare pentru poligona ii miniere caracterizate de lipsa orient rilor
de sprijin la capete.
În ultima parte a capitolului este prezentat o abordare menit s îmbun
easc calitatea
proiec iilor cartografice. Esen a abord rii prezentate const în ideea c transpunerea punctelor de
pe o suprafa curb pe una plan s se fac nu dup un fascicul de drepte proiectante ci dup
fascicule de curbe, astfel încât reprezentarea s r mân conform , dar cu deforma ii areolare
minime.
Capitolul 4 cuprinde contribu iile aduse în urma cercet rii pentru dezvoltarea unor metode
de determinare topografice.
Aici este prezentat o metod proprie de rezolvare a unei intersec ii înapoi aplicabil i în
cazurile în care punctul determinat se afl în apropierea cercului de nedeterminare aferent altor
metode. În partea a doua a capitolului este prezentat modelul elaborat pentru rezolvarea unei
poligona ii sprijinite pe puncte situate în afara traseului.
O parte semnificativ în acest capitol este alocat prezent rii rezultatelor cercet rilor care au
condus la concluzii importante privind utilizarea numerelor complexe în topografie. În condi iile
actuale în care m sur torile se fac cu sta ii totale i sunt preluate simultan nu doar direc ii ci i
distan e, este de dorit ca în procesul de prelucrare s fie cuprinse toate aceste m rimi m surate.
Scrierea unor sisteme de ecua ii specifice m sur torilor de triangula ie-trilatera ie se face destul de
greoi, îns utilizarea numerelor complexe conduce la o rezolvare mult simplificat a re elelor
topografice. Modelul elaborat de compensare a m sur torilor în lucr ri topografice poate fi utilizat
cu succes i u urin în rezolvarea jonc iunilor necesare la transmiterea sistemului de referin de la
suprafa în subteran pe lucr ri verticale.
Ultima parte a capitolului prezint rezultate ale cercet rilor privind optimizarea geometriei
traseelor subterane. Deoarece orice metru de lucrare subteran este foarte costisitor ca s pare i
sus inere, este de dorit ca fiecare traseu s fie cât mai scurt. Îns , de cele mai multe ori, traseul nu
poate fi în linie dreapt , ci trebuie s respecte anumite condi ii de a ezare, curbur , pant etc.
Capitolul prezint un model elaborat pentru aflarea traseului optim pentru o lucrare minier care s
aib lungime minim , dar s respecte în acela i timp restric iile sau condi iile impuse de factorii
tehnici.
Capitolul 5 cuprinde planul de dezvoltare a carierei universitare.
Sunt prezentate succint considera ii care stau la baza dezvolt rii carierei, obiective generale,
perspective i direc ii legate de dezvoltarea carierei i a activit ii de cercetare tiin ific .
Lucrarea se încheie cu bibliografie.

