
Contract subsidiar: 1/03.01.2018 „Realizarea bazei de date geospațiale a OS Sfânta Maria, realizarea 

hărților amenajistice și utilizarea imaginilor de teledetecție și a analizei geospațiale pentru extragerea de 

informații și date de interes forestier necesare gestionării eficiente a Ocolului Silvic Sfânta Maria” 

Responsabil contract: dr. ing. Marius Petrila 

Scopul 

Dezvoltarea competitivității întreprinderii, eficientizarea și modernizarea activității prin transferul de 

cunoștințe în domeniul geomaticii și al științelor geospațiale (GIS, teledetecție, măsurători terestre) 

aplicate în domeniul forestier. 

Obiectivele:  

1) Realizarea bazei de date geospațiale (GIS) amenajistice a ocolului silvic Sfânta Maria și a hârților 

digitale necesare;  

2) Exploatarea bazei de date digitale în practica curentă, întreținerea și actualizarea acesteia, 

precum și utilizarea bazei de date şi a analizei geospațiale ca suport de decizie.  

3) Utilizarea imaginilor aeriene și/sau satelitare pentru corectarea limitelor amenajistice şi 

îmbunătățirea acurateței acestora și a suprafețelor unităților amenajistice; 

4) Utilizarea imaginilor satelitare și/sau aeriene pentru evaluarea cât mai corectă a caracteristicilor 

arboretelor, evaluarea efectelor produse de fenomene distructive cum ar fi doborâturile de vânt 

sau atacurile de insecte, detectarea arborilor morți; 

5) Instruirea personalului în domeniul aplicării tehnicilor geomatice (GIS teledetecție, măsurători 

terestre) în scopul implementării în activitatea curentă a întreprinderii. Prin acest obiectiv 

personalul întreprinderii va fi instruit pentru a putea continua utilizarea complexă a bazei de date 

geospaţiale şi după încheierea contractului. 

 

Rezultate obținute până în prezent: 

În cadrul Activității 1 Realizarea bazei de date geospaţiale (GIS) amenajistice a Ocolului Silvic 

Sfânta Maria și a hărților digitale necesare au fost elaborate și finalizate 3 baze de date geospațiale 

amenajistice (GIS) pentru 3 unități de producție (UP I Huta, UP I Boboștea și UP II Stâna) pentru pădurile 

din administrarea OS SFANTA MARIA SRL, utilizând baza cartografică existentă la INCDS coroborată cu 

datele geospațiale disponibile la nivelul ocolului silvic (Fig.1). Totodată, au fost finalizate hărțile 

amenajistice pentru unitatea de producție UP I Huta (Fig. 2). Pentru celelalte două unități de producție 

realizarea hărților amenajistice este în desfășurare.  

În cadrul Activității 2 Prelucrarea şi utilizarea imaginilor de teledetecție satelitare şi/sau aeriene 

în activitatea Ocolului Silvic Sfânta Maria  au fost descărcate și pre-procesate mai multe seturi de imagini 

satelitare Sentinel 2 pe zona celor 3 unități de producție administrate de OS Sfântă Maria SRL. Pre-

procesarea a constat în realizarea corecției atmosferice a imaginilor, combinarea benzilor de imagine 

multispectrale într-un singur fișier de imagine și reproiectarea imaginilor satelitare în sistemul de 

coordonate național Stereografic 1970 (Fig. 3). În următoarea etapă se vor utiliza pachete software 

specializate în vederea extragerii asistate de calculator a informațiilor de interes (e.g. compoziția pe specii 

a arboretelor, evidențierea limitelor parcelare, detectarea suprafețelor afectate de doborâturi de vânt sau 

atacuri de insecte). 



În cadrul Activității 3 Instruirea personalului în vederea utilizării tehnologiilor geomatice (GIS, 

teledetecție, măsurători terestre) în practica curentă a ocolului silvic au fost realizate pana in prezent  4 

sesiuni de instructaj cu personalul OS Sfânta Maria SRL  constând în instruiri pentru exploatarea bazei de 

date digitale în practica curentă, întreținerea și actualizarea acesteia și respectiv instruiri  pentru utilizarea 

măsurătorilor terestre în practica curentă, întreținerea și actualizarea bazei de date. Pentru fiecare 

sesiune de instructaj au fost elaborate suporturi de curs in format digital și letric care au fost oferite 

cursanților. Sesiunile de instruire s-au desfășurat la sediul OS Sfânta Maria SRL și au constat în prezentări 

teoretice power point, aplicații practice cu ajutorul calculatorului și a softurilor GIS și respectiv deplasări 

în teren, în pădurea administrația de ocol pentru efectuarea de măsurători cu dispozitive GNSS (Global 

Navigation Satellite Systems) (Fig. 4). În următoarele etape se va continua cu instruiri pentru utilizarea 

imaginilor satelitare și/sau aeriene în practica curentă și pentru extragerea unor caracteristici ale 

arboretelor, instruiri  pentru care sunt in elaborare suporturi de curs. 
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Fig. 1 – a) Informații geospațiale obținute în urma procesului de vectorizare pentru U.P. I Huta; b) Tabel cu 

informații descriptive (suprafață UA, indicativ parcelă, subparcelă, UA) aferente U P I Huta 

 

 
Fig. 2 – Harta arboretelor – U.P. I Huta 



 

a)  b)  

Fig. 3 - Detaliu cu Imaginea Sentinel 2 din 19 octombrie 2017 corectată atmosferic, suprapusă cu parcelarul 

digital al UB I Huta (cu galben): a) culori naturale RGB (benzile 4,3,2) și b) fals color compozit (benzile 8a, 4,3) 
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Fig. 4 – Susținerea instructajelor în vederea utilizării tehnologiilor geomatice la birou (a) și în teren (b) cu 
angajații OS Sfânta Maria SRL 



 


