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Cât grăiește o fotografie ? 
Arboretul din fotografia prezentată în pagina de titlu este un făget montan cu floră de mull, 

de productivitate superioară, cu vârsta de 50 de ani, constituit din punct de vedere amenajistic, în 
subparcela 144A, Unitatea de Producţie V, Regia Publică Locală Săcele, județul Braşov. Compoziția 
este 8FA1MO1CA,PAM. 

  Istoria sa începe cu anul 1975, când s-a executat prima tăiere de regenerare în cadrul 
tratamentului tăierilor succesive, şi anume, tăierea de însămânțare. Peste 5 ani s-a executat a doua 
tăiere de regenerare, de data aceasta definitivă. În anul următor s-au executat plantații cu puieți de 
molid cu o desime de 5000 de puieți/ha, pe 70% din suprafață. Deși s-au executat lucrări de 
degajare şi curăţire, încercându-se menținerea în compoziție a exemplarelor de molid, nu s-a reușit 
acest lucru, decât în foarte mică măsură. Având o capacitate de creștere rapidă şi fiind în arealul 
său, regenerarea naturală de fag a eliminat din compoziție molidul. În prezent, exemplarele de 
molid reprezintă 10%, din total şi acestea sunt, în majoritate, dominate de exemplarele de fag. 
Neajunsurile acestei situații sunt atât de ordin economic, cât şi ecologic. În primul rând s-au 
consumat fonduri bănești pentru creșterea unor puieți de molid în pepinieră, pentru a-i planta 
apoi intim cu puieții de fag, acolo unde era o regenerare abundentă de fag. Din punct de vedere 
ecologic, nu este de dorit constituirea unei asociații vegetale formată din molid plantat şi fag 
regenerat natural, un molideto-făget, asociație mai rar întâlnită în natură. Crearea acestui amestec 
de molid cu fag, atrage după sine greutăți în gospodărirea arboretului respectiv, şi se datorează, în 
principal, diferenței dintre vârstele exploatabilității specifice celor două specii. Astfel, molidul 
plantat în afara arealului de vegetație, poate fi condus până la circa 80 de ani, întrucât la această 
vârstă putregaiul roșu începe să-şi facă simțită prezenţa. Molidul regenerat natural în arealul său 
are exploatabilitatea tehnică la 120 de ani. Pentru a putea conduce astfel de arborete, fie se 
exploatează fagul la o vârstă de circa 80 de ani, odată cu molidul, fie se exploatează molidul la 
vârsta de 120 de ani, când se exploatează şi fagul. Astfel, dacă se exploatează fagul la vârsta 
exploatabilității molidului se produc sacrificii de exploatabilitate în minus la fag. Dacă se 
exploatează molidul la vârsta exploatabilității fagului se produc sacrificii de exploatabilitate în 
plus la molid. Ca o rezolvare, se propune cultura în biogrupe. Dar şi aceasta nu duce decât la o 
amânare a problemei nerezolvate şi prezentate în rândurile de mai sus. În consecință, se impune 
crearea de arborete pure de fag, bineînțeles acolo unde tipul natural de pădure este făget, chiar 
executând plantații cu puieți de fag. Fagul este specia forestieră din România cu cea mai mare 
capacitate de regenerare naturală. Se impune mai multă grijă la evaluarea regenerărilor naturale, 
mai ales a celor de fag. Situația descrisă mai sus nu este un caz singular, ea se întâlnește în multe 
locuri din țară. 
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Evocarea marilor personalități din silvicultură constituie un semn de mare prețuire a muncii 
și realizărilor pe care le-au obținut de-a lungul carierei. Aceaste realizări sunt cu atât mai 
importante dacă sunt îmbinate cu realizările din alte domenii, așa cum a fost în cazul Prof. dr. ing. 
Aurel Rusu, în principal cu cele din domeniul geodeziei.  

Profesorul Aurel Rusu s-a născut la 9 iunie 1917 în localitatea Bărboşi, județul Mureș, fiind 
cel de-al 12-lea copil al învățătorului Andrei Rusu. Pregătirea temeinică de bază, care i-a asigurat 
o vastă cultură generală şi i-a dezvoltat înclinația spre studiu şi documentare, a dobândit-o încă 
din anii petrecuți ca elev, la școala primară şi apoi la Liceul ,,Ferdinand” din Turda, pe care l-a 
absolvit în 1935, obținând diploma de bacalaureat la Cluj-Napoca. În același an devine student al 
Facultăţii de Silvicultură din cadrul Politehnicii din Bucureşti, considerată la momentul respectiv cea 
mai prestigioasă instituție de învăţământ tehnic superior din România, afirmându-se drept un 
student de frunte. Totodată, atras şi de disciplinele din domeniul măsurătorilor terestre, urmează 
şi cursurile Facultăţii de Geodezie. În ambele facultăți întâlnește adevărate modele profesionale, de 
conduită şi de viață: profesorul Marin Drăcea, titularul cursului de silvicultură, profesorul Cezar 
Orășanu, titularul cursului de topografie şi geodezie , profesorul Dimitrie Drâmbă, titularul 
cursului de topografie forestieră, hotărnicii şi cadastru, profesorul Nicolae Bârlad, titularul 
cursului de Fotogrammetrie, la care a fost apoi asistent timp de 5 ani. După absolvirea 
cursurilor celor două facultăți obține atât diploma de inginer silvic, în decembrie 1940, cât şi pe 
cea de inginer geodez, în martie 1941. 

Înclinația spre științele măsurătorilor terestre îl determină să se încadreze la Institutul 
Aerofotogrametric Bucureşti care, în anul 1941, se găsea la maximă solicitare datorită cerinței 
tot mai mari de planuri şi fotoplanuri folosite în operațiunile militare. Pentru a face faţă noilor 
cerințe, Institutul a fost dotat cu aparatură nouă, de ultimă generație, adusă din străinătate iar 
montarea şi descifrarea modului de lucru cu o astfel de aparatură i-au revenit Domnului 
Profesor Aurel Rusu. În anul 1942 a fost numit șeful serviciului de fotogrammetrie din cadrul 
institutului care avea în subordine laboratoarele de stereorestituție, fotoredresare şi 
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fotoreproduceri, unde a executat diferite lucrări de specialitate. Activând într-un domeniu de vârf, 
al fotogrammetriei, care se afla în plină evoluție, vede necesitatea introducerii reperajului 
fotogrammetric în lucrările curente de stereorestituție şi redresare la scări diferite. Ca șef al 
serviciului de fotogrammetrie pune bazele unei echipe de operatori fotogrammetrici care au 
reprezentat nucleul de bază al fotogrammetriștilor români şi care s-au afirmat apoi în producţie şi 
în învăţământ, inclusiv în cel superior. Dintre aceste personalități formate de Domnul Profesor Aurel 
Rusu pot fi amintiți H. Dumitrescu care a devenit șeful serviciului geodezie-fotogrammetrie de la 
Comitetul Geologic şi Nicolae Oprescu, devenit ulterior profesor universitar la Catedra de 
Fotogrammetrie de la Institutul de Construcții Bucureşti, secția Geodezie. Tot în anul 1942 participă 
efectiv, pe frontul de răsărit, în Caucaz, în grad de ofițer, la preluarea imaginilor şi la elaborarea 
documentațiilor fotogrammetrice solicitate de armată. După terminarea războiului, solicitările 
asupra institutului au rămas, angajații acestuia fiind chemați să realizeze lucrări de actualizare a 
planurilor şi hărților şi de jalonare a noilor hotare. Dintre lucrările remarcabile, de anvergură, pe 
care s-au executat efectiv în această perioadă, parte dintre ele fiind conduse și coordonate de 
Domnul Profesor Aurel Rusu, se pot aminti: lucrări de stereorestituție (scara 1:2000) şi de 
fotoredresare (scara 1:5000) pentru localitățile Mănăstirea Dealu, Tulcea, Chișinău, Simeria, Arad, 
Ploiești, Bârlad, Sinaia, Mediaș, Bacău, Braşov, Râmnicu-Vâlcea, Turda, Vaslui, Bălăşoieni-Ilfov 
etc., întocmirea planurilor topografice prin stereorestituție (scara 1:10000), pentru circa 110000 ha 
de pădure din zona Bistrița-Tarcău, unde s-a folosit în premieră pentru țara noastră, reperajul 
determinat prin aerotriangulaţii bazate pe un procedeu grafico-numeric, lucrări de executare a 
reperajului fotogrammetric terestru pentru localitățile Râmnicu Vâlcea, Turda etc. Pe baza acestor 
lucrări şi a studiilor întreprinse în această perioadă a fost redactată lucrarea Metodele 
fotogrammetrice în cadastru, lucrare însușită de Direcţia Cadastrului. 

La începutul anului 1946, activitatea Domului Profesor Aurel Rusu încetează la Institutul 
Aerofotogrametric şi este transferat la Direcţia Cadastrului să conceapă şi să propună organigrama 
unui Institut Naţional de Fotogrammetrie necesar sprijinirii lucrărilor de reformă agrară. Întrucât 
dotarea noului institut s-a făcut cu întârziere, a fost încadrat la serviciul geodezic unde a activat 
peste 3 ani (februarie 1946-septembrie 1949) ca operator geodez şi cadastral. Participă la lucrări 
deosebite şi complexe cum ar fi refacerea lanțului de triangulație de ordinul I Braşov-Bucureşti, 
unde au fost efectuate observații de teren, calcule şi chiar construirea de piramide geodezice în unele 
puncte de observație, realizarea triangulației geodezice de ordinele II şi III în zonele Tecuci-Panciu-
Odobești, Ciucaș, Alba-Iulia, realizarea triangulației geodezice de ordinele III - IV şi V în zona 
Sinaia-Baiu-Cumpătu-Vârfu cu Dor-Gurguiata, efectuarea nivelmentului geometric de ordinul I în 
zona Balta Ialomiței (peste 100 km), executarea de ridicări cadastrale în perimetrul Colentina-
Bucureşti etc. În perioada 1946-1949 este numit în comisia tehnică a Ministerului Agriculturii unde 
a participat şi coordonat realizarea normativelor şi a instrucțiunilor de efectuare a lucrărilor în 
domeniul cadastrului agricol. O lucrare aparte, de proiectare şi de execuție, pe care a condus-o, a 
fost în anul 1948 când a materializat frontiera româno-sovietică din zona Iași, pe ambele maluri ale 
Prutului, pe o distanță de circa 100 km. Având în vedere că acestea erau lucrări de frontieră, au 
fost necesare, pe lângă observațiile şi calculele geodezice obișnuite, şi transcalculări de coordonate 
din proiecția Stereografic 1933 folosită la noi în țară, în proiecție Gauss, pe elipsoidul Krasovski, 
proiecție folosită de sovietici. De asemenea, în perioada 1947-1948 a condus lucrările de proiectare a 
reţelei geodezice a municipiului Bucureşti. În perioada 1943-1948 a activat în paralel şi în unități de 
învăţământ, în general școli tehnice de nivel mediu, fiind profesor la școala tehnică ce funcționa pe 
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lângă Direcţia Generală a Cadastrului, pregătind operatori cadastrali şi fotogrammetriști şi la 
școala de operatori de geodezie şi fotogrammetrie de pe lângă Statul Major al armatei, Direcţia 
Topografică Militară. Tot în această perioadă a fost asistent la disciplina Fotogrammetrie, de la 
Facultatea de Construcții din cadrul Politehnicii Bucureşti. În anul 1949, Domnul Profesor Aurel 
Rusu este transferat de la Direcţia de Cadastru la Serviciul Cadastral al Sfatului Popular Braşov, 
unde execută lucrări cadastrale curente. Aceasta constituie ultima încadrare ca inginer în 
proiectare-producţie deoarece, începând cu toamna anului 1949, se dedică învățământului silvic 
superior.  

Domnul Profesor dovedește simț pedagogic, probabil moștenit de la părinți, şi înclinații 
clare spre activitatea didactică, calități care prefațează viitorul profesor universitar. Aceste calități 
şi experiența didactică pe care a câștigat-o prin predarea la școlile tehnice a determinat numirea sa 
de către cele două ministere, Ministerul Învățământului şi Ministerul Silviculturii, ca profesor de 
Topografie-Geodezie-Fotogrammetrie la Institutul de Silvicultură din Braşov, înființat în 1948. 
Acesta este momentul în care Domnia Sa își începe activitatea de profesor universitar, activitate 
pe care o desfășoară la cel mai înalt nivel, cu competență, pasiune şi dăruire, până la pensionare. 
Ulterior se va dovedi că cei 9 ani (5 ani fotogrammetrie, 3 ani geodezie şi 1 an cadastru-topografie) 
în care a activat în proiectare-producţie şi diversitatea lucrărilor pe care le-a executat, au avut o 
influență capitală asupra desăvârșirii şi afirmării sale profesionale, situându-l în fruntea 
specialiștilor români în domeniul măsurătorilor terestre şi ridicărilor aerofotogrammetrice. În 
învățământul superior se bazează la început pe experiența anilor precedenți din școlile tehnice.  
Este conștient că are obligația să asigure studenților o pregătire profesională temeinică, să le 
ofere educație, să elaboreze manuale şi să desfășoare activitate de cercetare științifică. Activând 
într-un domeniu în care progresul tehnic este foarte rapid, aflat în plină expansiune şi 
perfecționare, caută să se pregătească continuu pentru a se putea menține în miezul problemelor 
sectorului. În acest sens, a ținut legătura cu producția şi a fost consultat în permanență. În multe 
cazuri a fost solicitat să-şi aducă contribuția prin idei, metode şi soluții la rezolvarea problemelor 
din producţie. Pentru aceasta a fost cooptat ca membru în Comisia Superioară de Agricultură şi 
Silvicultură în vederea redactării de norme tehnice privind lucrările din domeniul măsurătorilor 
terestre. Încă de la venirea în învățământul superior l-a preocupat realizarea unei baze materiale 
pentru disciplinele pe care le-a condus. În acest sens, s-a îngrijit de realizarea unui laborator de 
topografie dotat cu aparatură specifică, conștient fiind că fără un astfel de laborator studenții nu 
pot să-şi însușească pe deplin disciplinele pe care le predă. Laboratorul a fost dotat pe parcurs şi cu 
aparatură fotogrammetrică. S-a implicat personal în asigurarea efectuării de fiecare promoție de 
studenți a unui stagiu de practică topografică riguroasă şi foarte judicios organizată. Deopotrivă 
au fost apreciate la adevărata lor valoare şi practicile în producţie efectuate cu studenții. Dintre 
lucrările realizate în producţie cu studenții pot fi amintite: ridicarea în plan a pădurilor aflate în 
curs de uscare din cauza surplusului de apă din zona Satu-Mare, ridicările topografice efectuate în 
bazinele hidrografice torențiale Lotru, Bârsa Ardeleană, Tărlung, realizarea unei reţele şi ridicările 
în plan în vederea urmăririi alunecărilor de terenuri de pe raza orașului Orșova. Astfel de lucrări 
au rezolvat cerințele beneficiarilor dar au oferit şi posibilitatea formării studenților, parte dintre 
aceștia activând după absolvirea facultăţii ca specialiști la diferite instituții de profil din țară în 
domeniul măsurătorilor terestre. 

Educația studenților este o componentă de bază a activității universitare iar Domnul 
Profesor Aurel Rusu a făcut-o pe baza valorilor şi principiilor perene ale acesteia şi nu pe alte 
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elemente conjuncturale. Eleganța şi demnitatea ținutei sale la cursuri şi în afara acestora, atitudinea 
sa înțelegătoare, atentă şi politicoasă faţă de studenţi, au fost transmise acestora şi, totodată, au făcut 
să fie respectat de toți studenții. A susținut în fața studenților prelegeri deosebite care s-au situat 
la un înalt nivel şi s-au bucurat de multă audiență. A condus cercuri ştiinţifice studenţeşti şi a 
participat la manifestările sportive ale studenților. Tot timpul a avut o ținută impecabilă, inclusiv 
vestimentară. Alături de aceasta, a folosit un limbaj elevat, cu o exprimare logică şi clară, care au 
evidențiat o excelentă pregătire, competență şi pasiune pentru disciplinele predate. Toate acestea 
au condus la atragerea studenților la cursuri iar aceștia şi-au dat seama că au în fața lor un 
profesor de excepție, o somitate în domeniu. Pe lângă activitatea cu studenții, Domnul Profesor 
Aurel Rusu s-a ocupat de elaborarea de cursuri şi manuale. Începutul a fost făcut în 1952, când a 
elaborat manualul Topografie generală şi forestieră pentru învățământul mediu silvic. În calitate 
de cadru didactic din învățământul superior, a fost autorul sau a coordonat 16 manuale şi tratate 
de nivel universitar, acestea însumând peste 5500 de pagini şi a participat la elaborarea limbajului 
de specialitate într-o lucrare amplă de terminologie forestieră. Foarte cunoscut este tratatul de 
Topografie (625 pagini) apărut la Editura Tehnică în anul 1955 care reprezintă primul curs 
universitar de topografie ce apare în țara noastră, în formă tipărită. Deși în România exista o 
facultate de măsurători terestre în cadrul Institutului de Construcții Bucureşti, tratatul a fost ales şi 
recomandat de Ministerul Învățământului ca manual unic pentru învățământul superior de la noi. 
Alegerea a fost făcută după ce, în anul 1952, Ministerul Învățământului a invitat titularii cursurilor 
de topografie şi măsurători terestre din țară să redacteze şi să depună la sediul ministerului cursul 
de specialitate elaborat de aceștia. Din cele 13 cursuri depuse Comitetul de Stat pentru Știință şi 
Tehnologie a avizat doar publicarea tratatului său. Cursul a fost primit cu deosebit interes din 
partea specialiștilor din domeniul măsurătorilor terestre şi a fost difuzat în toată țara, lucru care 
a confirmat încă o dată prestanța profesională a autorului. De asemenea, a realizat cu 
responsabilitate şi competență capitolele de topografie, geodezie şi fotogrammetrie din Manualul 
inginerului forestier, vol. 82 (peste 80 de pagini), apărut în Editura Tehnică. 

În anul 1972 obține titlul de doctor cu lucrarea în fotogrammetrie intitulată ,,Cercetări 
privind obiectivizarea fotointerpretării forestiere” elaborată sub îndrumarea reputatului profesor 
Nicolae Rucăreanu. Lucrarea s-a bucurat de succes atât pe plan naţional, cât şi internațional. Din 
anul 1976 este conducător de doctorat la Universitatea din Brașov. Pe parcursul anilor Domnul 
Profesor Aurel Rusu publică o serie de cursuri universitare, ca unic autor sau în colectiv, toate cu o 
largă circulație şi căutate atât de studenţi, cât şi de inginerii din producţie. Dintre acestea putem 
aminti: Topografie cu elemente de geodezie şi fotogrametrie (1968, Editura Agrosilvică), 
Fotogrametrie forestieră (1978, Editura Ceres), Topografie - geodezie (1982, Editura Didactică şi 
Pedagogică), Fotografia aeriană şi teledetecția în economia forestieră (1988, Editura Ceres). 
Cursurile elaborate au acoperit întreaga gamă a ridicărilor topografice iar ultimul include şi 
noțiuni de teledetecție satelitară. În ceea ce privește activitatea ştiinţifică, Domnul Profesor Aurel 
Rusu a elaborat peste 90 de lucrări ştiinţifice. Calitatea lucrărilor este remarcabilă iar direcțiile de 
cercetare au fost vaste, dintre acestea amintind: folosirea fotogramelor în silvicultură, analiza 
coeficientului de refracție atmosferică şi precizia nivelmentului trigonometric la distanțe mari, 
lucrare premiată pentru valoarea sa ştiinţifică de Ministerul Învățământului în anul 1964, 
îndesirea reţelei de sprijin prin aerotriangulaţii, proiectarea drumurilor forestiere după 
fotograme, utilizarea teledetecției în economia forestieră etc. Lucrările au fost publicate în Revista 
Pădurilor, Buletinul de Fotogrammetrie, Revista de Geodezie şi în Buletinul Ştiințific al 
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elemente conjuncturale. Eleganța şi demnitatea ținutei sale la cursuri şi în afara acestora, atitudinea 
sa înțelegătoare, atentă şi politicoasă faţă de studenţi, au fost transmise acestora şi, totodată, au făcut 
să fie respectat de toți studenții. A susținut în fața studenților prelegeri deosebite care s-au situat 
la un înalt nivel şi s-au bucurat de multă audiență. A condus cercuri ştiinţifice studenţeşti şi a 
participat la manifestările sportive ale studenților. Tot timpul a avut o ținută impecabilă, inclusiv 
vestimentară. Alături de aceasta, a folosit un limbaj elevat, cu o exprimare logică şi clară, care au 
evidențiat o excelentă pregătire, competență şi pasiune pentru disciplinele predate. Toate acestea 
au condus la atragerea studenților la cursuri iar aceștia şi-au dat seama că au în fața lor un 
profesor de excepție, o somitate în domeniu. Pe lângă activitatea cu studenții, Domnul Profesor 
Aurel Rusu s-a ocupat de elaborarea de cursuri şi manuale. Începutul a fost făcut în 1952, când a 
elaborat manualul Topografie generală şi forestieră pentru învățământul mediu silvic. În calitate 
de cadru didactic din învățământul superior, a fost autorul sau a coordonat 16 manuale şi tratate 
de nivel universitar, acestea însumând peste 5500 de pagini şi a participat la elaborarea limbajului 
de specialitate într-o lucrare amplă de terminologie forestieră. Foarte cunoscut este tratatul de 
Topografie (625 pagini) apărut la Editura Tehnică în anul 1955 care reprezintă primul curs 
universitar de topografie ce apare în țara noastră, în formă tipărită. Deși în România exista o 
facultate de măsurători terestre în cadrul Institutului de Construcții Bucureşti, tratatul a fost ales şi 
recomandat de Ministerul Învățământului ca manual unic pentru învățământul superior de la noi. 
Alegerea a fost făcută după ce, în anul 1952, Ministerul Învățământului a invitat titularii cursurilor 
de topografie şi măsurători terestre din țară să redacteze şi să depună la sediul ministerului cursul 
de specialitate elaborat de aceștia. Din cele 13 cursuri depuse Comitetul de Stat pentru Știință şi 
Tehnologie a avizat doar publicarea tratatului său. Cursul a fost primit cu deosebit interes din 
partea specialiștilor din domeniul măsurătorilor terestre şi a fost difuzat în toată țara, lucru care 
a confirmat încă o dată prestanța profesională a autorului. De asemenea, a realizat cu 
responsabilitate şi competență capitolele de topografie, geodezie şi fotogrammetrie din Manualul 
inginerului forestier, vol. 82 (peste 80 de pagini), apărut în Editura Tehnică. 

În anul 1972 obține titlul de doctor cu lucrarea în fotogrammetrie intitulată ,,Cercetări 
privind obiectivizarea fotointerpretării forestiere” elaborată sub îndrumarea reputatului profesor 
Nicolae Rucăreanu. Lucrarea s-a bucurat de succes atât pe plan naţional, cât şi internațional. Din 
anul 1976 este conducător de doctorat la Universitatea din Brașov. Pe parcursul anilor Domnul 
Profesor Aurel Rusu publică o serie de cursuri universitare, ca unic autor sau în colectiv, toate cu o 
largă circulație şi căutate atât de studenţi, cât şi de inginerii din producţie. Dintre acestea putem 
aminti: Topografie cu elemente de geodezie şi fotogrametrie (1968, Editura Agrosilvică), 
Fotogrametrie forestieră (1978, Editura Ceres), Topografie - geodezie (1982, Editura Didactică şi 
Pedagogică), Fotografia aeriană şi teledetecția în economia forestieră (1988, Editura Ceres). 
Cursurile elaborate au acoperit întreaga gamă a ridicărilor topografice iar ultimul include şi 
noțiuni de teledetecție satelitară. În ceea ce privește activitatea ştiinţifică, Domnul Profesor Aurel 
Rusu a elaborat peste 90 de lucrări ştiinţifice. Calitatea lucrărilor este remarcabilă iar direcțiile de 
cercetare au fost vaste, dintre acestea amintind: folosirea fotogramelor în silvicultură, analiza 
coeficientului de refracție atmosferică şi precizia nivelmentului trigonometric la distanțe mari, 
lucrare premiată pentru valoarea sa ştiinţifică de Ministerul Învățământului în anul 1964, 
îndesirea reţelei de sprijin prin aerotriangulaţii, proiectarea drumurilor forestiere după 
fotograme, utilizarea teledetecției în economia forestieră etc. Lucrările au fost publicate în Revista 
Pădurilor, Buletinul de Fotogrammetrie, Revista de Geodezie şi în Buletinul Ştiințific al 
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Universității din Braşov. Parte din rezultatele cercetărilor au fost diseminate şi în străinătate prin 
trimiterea de lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniu precum 
Congresul Internaţional de Geodezie de la Sofia (Bulgaria, 1983), Congresul Internaţional de 
Fotogrammetrie şi Teledetecție de la Rio de Janeiro (Brazilia, 1984). Prezenţa Domnului Profesor şi 
contribuțiile sale directe la Colocviul de Fotogrammetrie de la Dresda şi la Congresul Internaţional 
de la Lisabona, au sporit prestigiul științei românești şi l-au situat pe Domnul Profesor la nivelul 
personalităților europene în domeniul științelor măsurătorilor terestre. Pe lângă lucrările ştiinţifice, 
Domnul Profesor Aurel Rusu a desfășurat şi o bogată activitate de cercetare pe bază de contract. În 
perioada 1974-1983 a participat la realizarea a peste 25 de contracte de cercetare cu producția 
silvică şi cu alți beneficiari, la 15 dintre acestea fiind responsabil şi coordonator de temă. 
Contractele au fost finalizate prin referate ştiinţifice, prin norme şi normative de aplicare a unor 
tehnici şi tehnologii sau prin asistenţă tehnică acordată beneficiarilor. Domnul Profesor Aurel 
Rusu s-a afirmat şi prin prezenţa sa în diferite foruri şi funcţii de conducere. În acest sens, a fost 
membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Silvicultură şi în Consiliul Institutului Forestier, 
ulterior Politehnic, şi șef al Catedrei de Topografie. Odată cu transformarea Institutului Politehnic 
Braşov în Universitate a fost ales decan al Facultăţii de Silvicultură (1972-1976) şi membru în 
Senatul Universității, funcţii pe care le-a onorat şi îndeplinit cu profesionalism. Rezultatele 
deosebite obținute pe parcursul carierei în producţie, cercetare şi învăţământ au condus la alegerea 
domniei sale, în anul 1991, membru corespondent, iar din 1994 membru titular al Academiei de 
Științe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești”. Tot din 1994 este membru al Secției de 
Silvicultură a Societății Progresul Silvic şi al Asociației Oamenilor de Știință. De asemenea, este şi 
membru de onoare al Societății Române de Fotogrammetrie şi Teledetecție. 

În luna iunie 2017 Universitatea Transilvania din Braşov și Academia de Științe Agricole şi 
Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” au organizat sărbătorirea a 100 de ani de la nașterea Domnului 
Profesor Aurel Rusu. Au fost prezente cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Brașov 
și de la Facultatea de Geodezie din București, foști doctoranzi, foarte mulți ingineri silvici cărora 
le-a fost profesor, invitați și apropiați. Participanții au elogiat personalitatea sa, activitatea 
profesională, științifică și didactică. 

Realizările Domnului Profesor Aurel Rusu în domeniul științei măsurătorilor terestre sunt 
remarcabile. Astfel, au fost rezolvate numeroase aspecte teoretice şi practice din domeniu printre 
care amintim: folosirea fotogrammetriei în amenajarea pădurilor, dendrometrie, protecția 
pădurilor etc., fotointerpretarea speciilor forestiere şi a caracteristicilor structurale ale arboretelor, 
evaluarea reflectanţei spectrale a arborilor şi arboretelor, cu elaborarea legilor reflectanţei 
spectrale, estimarea volumului arborilor şi arboretelor pe baza fotogramelor aeriene, folosirea 
teledetecției satelitare în silvicultură, analiza coeficientului de refracție atmosferică în ridicările 
topo-geodezice. Așadar, prin realizările domniei sale, Domnul Profesor Aurel Rusu s-a impus ca 
o personalitate de prim rang în domeniul științelor măsurătorilor terestre şi al silviculturii 
românești. A beneficiat de calități native deosebite, cărora li s-a asociat pe parcurs şi de o educație 
aleasă, bazată pe cinste şi corectitudine, pe respectul faţă de semeni, pe ordine şi exigență faţă 
de sine însuși şi faţă de ceilalți. Personalitatea sa este unanim recunoscută atât de inginerii silvici 
şi cadrele didactice ale facultăților de silvicultură, cât şi de inginerii geodezi şi cadrele didactice 
ale facultăților de geodezie. Fără a emite pretenția de a epuiza realizările practice şi ştiinţifice de 
excepție, trebuie subliniat faptul că dezvoltarea topografiei, geodeziei şi fotogrammetriei din țara 
noastră se datoresc în mare măsură Domnului Profesor Aurel Rusu. Prin activitatea şi lucrările 
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sale, Domnul Profesor Aurel Rusu a contribuit din plin la afirmarea școlii superioare de 
silvicultură din Braşov şi a devenit o personalitate de primă mărime a învățământului şi științelor 
silvice şi a măsurătorilor terestre. 

Pe 30 noiembrie 2020, în sărbătoarea Sfântului Andrei, după o viață de muncă plină de 
satisfacții și împliniri profesionale, dar și de greutăți și piedici inerente pe care le-a depășit datorită 
tenacității sale, Domnul Profesor Aurel Rusu a trecut în neființă. A fost înmormântat la Cluj-
Napoca, orașul în care și-a petrecut ultimii ani din viață. Prin trecerea la cele veșnice a Domnului 
Profesor Aurel Rusu, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură şi exploatări 
forestiere din Brașov, comunitatea academică din silvicultură, întregul învățământ superior silvic 
și tot corpul silvic românesc a suferit o grea și ireparabilă pierdere. În numele disciplinelor 
Topografie-geodezie și Fotogrammetrie de la Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere din 
Brașov, al corpului profesoral și foștilor studenți, 

Vă mulțumim Domnule Profesor! 

Dumnezeu să vă odihnească în pace! 
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