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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

Analiza modificărilor globale ale mediului și a efectelor acestor la nivel local și regional
reprezintă temă o interdisciplinară fiind abordată din perspectiva sistemică, atât de geografi cât şi de
biologi, sociologi, arhitecţi peisagişti, urbanişti etc.

Studiul geografic al efectelor modificărilor globale asupra mediului prezintă o importanță
deosebită, atât din punct de vedere teoretic cât și prin implicaţiile de ordin practic ale fenomenului
respectiv, având în vedere starea actuală puternic antropizată a mediului dar şi diversificarea
presiunii antropice cu proiecţie pe termen scurt, mediu și lung.

Pe de altă parte schimbările socio-economice, evenimentele climatice extreme și amploarea
tot mai mare a fenomenelor de poluare cu caracter local, regional şi global, necesită o monitorizare
continuă a transformărilor care sunt în curs de desfăşurare şi a efectelor lor de moment. La acestea
se adaugă o încercare de prognozare a posibilelor efecte pe termen lung şi prioritizarea măsurilor
necesare pentru contracararea fenomenelor negative.

Teza de abilitare Studiul geografic al efectelor modificărilor globale ale mediului la nivel
local și regional se înscrie în domeniul Geografie, subdomeniul Geografia mediului. În acest
subdomeniu, activitatea științifică s-a focalizat pe patru direcții majore de cercetare:

- Modificări ale utilizării terenurilor;
- Efecte ale schimbărilor climatice asupra mediului și agriculturii;
- Efecte ale modificărilor globale asupra biodiversității;
- Indicatori de evaluare a disparităților teritoriale și a vulnerabilității socio-economice a

comunităților umane la modificările globale ale mediului.

Modificarea utilizării terenurilor reprezintă un element major în evoluţia globală a mediului
prin efectele sale cumulative. Defrișările, expansiunea urbană, intensificarea și extensificarea
agriculturii dar și schimbările socio-economice cu dinamică globală, au modificat și fragmentat
terenul în mod substanțial. La rândul lor, modificările climatice pot afecta și pot fi afectate în
diverse moduri de modificările de utilizare a terenurilor având, de obicei, efecte locale, dar cu
consecințe globale. Toate acestea se reflectă asupra ecosistemelor dar și a bunurilor și serviciile pe
care acestea le oferă societății. Rezultante relevante în această direcție de cercetare se referă la:
crearea unor baze de date la nivel local și regional privind modificările de utilizare a terenurilor pe
baza hărților istorice (a), aplicarea unor indicatori cantitativi de evaluare a modificărilor de utilizare
a terenurilor (b), explicarea cauzelor naturale, socio-economice și politice care au influențat aceste
modificări (c). Preocupările recente și viitoare sunt legate de aplicarea unor modele (CLUE-S) de
simulare a evoluției viitoare a utilizării terenului.

Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și agriculturii este rezultatul unei serii de
interacțiuni complexe cu alți factori de mediu, sociali, economici și politici și sunt în principal legați
de efectele biologice asupra randamentelor culturilor, precum și de impactul asupra producției,
prețului și consumului. Cercetările în acest domeniu au avut în vedere: corelația dintre parametri
climatici și producția agricolă în Câmpia Olteniei în perioada post-comunistă (a) și evaluarea
productivității agricole viitoare a Câmpiei Timișului în condițiile a două scenarii climatice (b).

Variabilitatea climatică și schimbările climatice au fost analizate și în relație cu degradarea
terenurilor respectiv: selectarea unor parametri climatici pentru evaluarea erozivității climatice la
nivel regional (c) sau aplicarea unor metodologii recunoscute (MEDALUS) în evaluarea
senzitivității terenurilor la degradare (d).

În contextul modificărilor globale ale mediului, rolul ariilor protejate în conservarea
biodiversității și peisajului devine din ce în ce mai important. În condițiile date, suprafața în creștere



a ariilor protejate, crearea unor coridoare de legătură între acestea și reducerea impactului antropic
sunt doar câteva din necesitățile de a asigura o gestionare adecvată. Prin urmare, politicile de mediu
trebuie făcute în legătură cu politicile agricole, energetice și de transport având ca punct de plecare
principiile durabilității reluate la nivel global cu ocazia summitului Rio + 20. La nivel naţional,
rezolvarea problemelor cheie identificate în gestionarea biodiversităţii şi a ariilor naturale protejate
și conservarea speciilor şi habitatelor reprezintă provocări pentru toate părțile implicate și necesită
soluții integrative la nivel politic, socio-economic și de mediu. Principalele contribuții aduse în
acest domeniu sunt legate de: realizarea unei baze de date a ariilor protejate la nivel național (1) și a
unor studii de sinteză privind protecția mediului și ariile naturale protejate (2), evaluarea
modificărilor mediului la nivelul unor arii protejate și (3) studiul speciilor terestre invazive în ariile
naturale protejate (4). Relevantă în acest sens este lucrarea Invasive terrestrial plant species in the
Romanian protected areas. A geographical approach, Dumitraşcu Monica, Grigorescu Ines
(Editors), publicată în anul 2016 la Editura Academiei Române care a urmărit identificarea
condiţiilor de mediu relevante pentru răspândirea speciilor invazive şi distribuţia potenţială a
acestora prin analize spaţiale realizate în GIS, validate prin cercetări de teren în arealele selectate.

Dezvoltarea unor indicatori socio-economici de evaluarea a dispatităților teritoriale sau a
vulnerabilității comunităților umane la diferite hazarde naturale reprezintă preocupări recente
aplicate cu succes și în cadrul unor proiecte de cercetare naționale și internaționale. Abordarea
metodologică se bazează pe mai multe etape: selectarea indicatorilor, construirea bazei de date,
standardizarea datelor, integrarea indicatorilor în indici secundari și integrarea indicilor secundari
într-un singur indice complex. Astfel de aplicații au fost realizate pentru evaluarea a dispatităților
teritoriale în regiunile de graniță ale României (a) și a vulnerabilității la secetă în Câmpia Olteniei
(b).

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în reviste din Web of Sciences, relevante pentru
domeniul Geografie fiind Journal of Earth System Science, Catena, Social Indicators Research,
International Journal of Disaster Risk Reduction, Arid Land Research and Management. De
asemenea, o serie de contribuții au fost incluse în volume de sinteză publicate în edituri prestigioase
(Springer - 2011, 2016; Ed. Academiei Române, 2015, 2016, 2017 etc.).

Cele 7 articole publicate în reviste din Web of Sciences (din care 5 ca autor principal), statutul
de membru în Comitetetele Directoare (Steering Committee) ale Comisiilor Uniunii Geografice
Internationale (IGU) Land Use/Cover Change și Biogeography and Biodiversity, în Comisia
Naţională de Adaptare la Schimbările Climatice precum și implicarea directă în elaborarea unor
documente de planificare a mediului (Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității,
planuri de acțiune pentru mediu, planuri de management pentru arii protejate natural, Strategia
națională de adaptare la scimbările climatice),  susțin vizibilitatea științifică.

Dezvoltarea viitoare a cercetărilor științifice în domeniul Geografie, subdomeniul Geografia
mediului, se va focaliza pe evaluarea modificărilor actuale și viitoare ale utilizării terenurilor prin
aplicarea unor modele de predicție, cuantificarea serviciilor ecosistemice în ariile naturale protejate
precum și aprofundarea și aplicarea la diferite scări spațiale a conceptului de vulnerabilitate socio-
economică.

În acest sens se va urmări continuarea activității în cadrul comisiilor Uniunii Geografice
Internaționale pentru modificările utilizării terenurilor și biogeografie și biodiversitate, dezvoltarea
relațiilor de colaborare în cadrul rețelelor internaționale de cercetare, participarea la proiecte
interdisciplinare de cercetare, valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații cu prioritate în
reviste din Q1 Web of Sciences, transferul cunoștințelor și metodelor de cercetare către mediul
socio-economic și cel decizional.



SUMMARY OF THE HABILITATION THESIS

The analysis of global environmental changes and their effects at local and regional level is an
interdisciplinary topic largely addressed from a systemic perspective by geographers and biologists,
as well as by sociologists, landscape architects, urban planners, etc.

The geographic study of the global changes effects on the environment is of particular
importance both from the theoretical point of view and the practical implications of the
phenomenon, taking into consideration the current state of the environment under intensive human
influence, as well as the diversification of the man-made pressure on a short-, medium- and long-
terms.

On the other hand, the socio-economic changes, extreme weather events and the magnitude of
the pollution phenomena at local, regional and global scale require continuous monitoring of the
ongoing transformations and their immediate effects. To these, an attempt to predict the possible
long-term effects and prioritize the measures needed to counteract these negative phenomena is
added.

The habilitation thessis entitled The geographic study of the global environmental changes
effects at local and regional level, is part of the Geography Domanin, Environmental Geography
sub-domain. In this sub-domain, the scientific activity was focused on four major research
directions:

- Lad use/cover changes;
- The effects of climate change on the environment and agriculture;
- The effects of global environmental changes on biodiversity;
- Indicators for the assessment of territorial disparities and the socio-economic vulnerability

of human communities to global environmental changes

Land use/cover changes is a major component of the global evolution of the environment
through its cumulative effects. Deforestation, urban expansion, intensification and extensification of
agriculture, and socio-economic changes with global dynamics have substantially altered and
fragmented the land. In turn, climate change can affect and be affected in various ways by changes
in land use/cover, usually having local effects but with global consequences. All of these have been
reflected in ecosystems, but also in the goods and services they provide to society. Relevant
scientific results in this research direction are: setting up local and regional land use/cover changes
databases based on historical maps (a), applying quantitative land use/cover change analysis
indicators (b), and explaining the natural, socio-economic and political causes that have affected
these changes (c). Recent and upcoming concerns are related to the application of models able to
simulate the future evolution of land use (e.g. CLUE-S).

The impact of climate change on environment and agriculture is the result of a series of
complex interactions with other environmental, social, economic and political factors, and are
mainly related to the biological effects on crop yields and the impact on production, price and
consumption. The researches in this field have taken into account: the correlation between the
climate parameters and the agricultural production in the Oltenia Plain during the post-communist
period (a) and the evaluation of the future agricultural productivity of the Timiș Plain under two
climate scenarios (b).

Climate variability and climate change have also been analyzed in relation to land degradation
through the selection of relevant climate parameters for assessing climate erosivity at regional level
(c) or applying renowned methodologies (MEDALUS) for the assessment of soil sensitivity to
degradation (d).

In the context of global environmental changes, the role of protected areas in preserving
biodiversity and landscape has become increasingly important. Under these conditions, the growing



surface of protected areas, the creation of connecting corridors between them and the reduction of
human impact are just some of the needs to guarantee their proper management. Therefore,
environmental policies must be made in relation to agricultural, energy and transport policies,
starting with the principles of sustainability that have been resumed at the Rio + 20 Summit. At
national level, solving the key issues identified in the management of biodiversity and protected
areas, as well as in preserving species and natural habitats are challenges for all involved parties
which require integrative solutions at political, socio-economic and environmental levels. The main
contributions made in this area are related to: the development of a database of protected areas at
national level (1) and of synthesis studies on environment protection and natural protected areas (2),
the assessment of environmental changes in protected areas and 3) study of invasive terrestrial
species in protected natural areas (4). Significant in this regard is the work Invasive terrestrial plant
species in the Romanian protected areas. A geographical approach, Dumitraşcu Monica
Grigorescu Ines (Editors), published in 2016 at the Romanian Academy Publishing House, which
was aimed at identifying the environmental conditions relevant to the spread and potential
distribution of invasive terrestrial plant species through spatial analysis in GIS validated by several
field researches in selected protected areas.

The development of socio-economic indicators for the assessment of territorial disparities or
the vulnerability of human communities to different natural hazards are recent concerns that have
been successfully applied in national and international research projects. The methodological
approach is based on several stages: selecting the indicators, building the database, standardizing
the data, integrating the indicators into secondary indexes and integrating the secondary indices into
a single complex index. Such applications were made for the assessment of the territorial disparities
in the Romanian border regions (a) and drought vulnerability in the Oltenia Plain (b).

The research findings have been published in Web of Science journals, of which, relevant to
the Geography field are: Journal of Earth System Science, Catena, Social Indicators Research,
International Journal of Disaster Risk Reduction, Arid Land Research and Management. Also, a
number of contributions were included in synthesis volumes published in prestigious publishing
houses (e.g. Springer - 2011, 2016; Romanian Academy Publishing House, 2015, 2016, 2017).

Also, the 7 articles published in Web of Sciences journals (of which 5 as first author), the
membership in the Steering Committees of the International Geographical Union (IGU)
Commissions on Land Use/Cover Change and Biogeography and Biodiversity, in the National
Commission on Climate Change Adaptation, as well as the direct involvement in the elaboration of
environmental planning documents (e.g. National Strategy for Biodiversity Conservation,
Environmental Action Plans, Management Plans for Natural Protected Areas, National Strategy for
Adaptation to Climate Change), supports and enhances the scientific visibility.

The future development of the scientific researches in the Geography field, Environmental
Geography sub-domain, will focus on the assessment of current and future land use changes by
applying different prediction models, quantifying ecosystem services in natural protected areas, as
well as deepening and applying the concept of socio-economic vulnerability at different spatial
scales.

In this respect, the activities within the IGU Commissions on Land Use/Cover Change and
Biogeography and Biodiversity will be pursued, as well as the development of collaborations and
partnerships within different international research networks, the participation to interdisciplinary
research projects, the valorisation of the research results by publishing principally in Q1 Web of
Sciences journals, and the transfer of knowledge and research methods to the socio-economic and
decision-making environment.


