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Obținerea statutului de conducător de doctorat: 2006
Domeniul științific/aria de interes/teme de cercetare: Îmbunătățiri funciare, exploatarea
sistemelor de îmbunătățiri funciare și irigarea culturilor, amelioraţii silvice, corectarea torenţilor,
domeniu interdisciplinar GIS Hidroamelioraţii.

Teze de doctorat coordonate
- Finalizate:

Mircea Vasile BONDREA: „Evaluarea procesului de eroziune în adâncime din zone
degradate a Câmpiei Someșene în sistem SIG folosind date topo-geodezice”, 2013.

Petru Ioan PLEȘA: „Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril din zona Munţilor
Apuseni”, 2013.

Cristian Rareș NISTOR: „Cercetări privind caracteristicile gradinilor verticale şi
influenţa sistemului de irigaţii asupra dezvoltării vegetaţiei”, 2013.

Tudor SĂLĂGEAN: „Cercetări privind lucrările de hidroameliorații în lunca Someșului
Mic, areal Cluj-Napoca – Dej, utilizând metode geodezo-topografice în vederea realizării unui
sistem informațional geografic “, 2013.

Andrei POP: „Cercetări privind reconstrucția ecologică prin împădurirea terenurilor
degradate din zona Dej-Gherla“, 2012.

Laura Cristina LUCA: „Cercetări privind influenţa unor elemente de tehnologie asupra
nivelului şi calităţii producţiei la cultura irigată de soia, în condiţiile zonei Turda“, 2012.

Păunița Iuliana POP (BOANCĂ): „Cercetări privind condiţiile de implementare şi
aplicabilitatea celulelor de bioretenţie în Municipiul Cluj-Napoca, România“, 2012.

Sonia BORȘ-OPRIȘA: „Cercetări privind studiul şi controlul eroziunii taluzurilor
degradate cu ajutorul vegetaţiei, în condiţiile Podişului Someşan“, 2011.

Adela Gabriela HOBLE: „Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici în condiţii
de irigare, asupra producţiei la ardei cultivaţi în câmp“, 2011.
- În curs de finalizare:

Mihai VOEVOD: „Cercetări privind comportamentul taluzurilor amenajate din nord-
vestul Transilvaniei“, 2015.

Istvan Botond SZILAGYI: „Monitorizarea alunecărilor de teren prin metode topografice
și geodezice moderne“, 2015.

Cristian Aurelian BUTA: „Cercetări privind ameliorarea terenurilor afectate de eroziunea



de suprafață, din Podișul Transilvaniei“, 2015.
Rodica JOLDIȘ (BĂDESCU): „Cercetări privind utilizarea tehnologiilor GIS în

monitorizarea terenurilor degradate prin eroziune, din județul Cluj“, 2014.
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Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture; Revista Agricultura - știință și practică.
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