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Cuvânt înainte
Profunzimea şi dinamica schimbărilor din domeniul ingineriei geodezice,
ritmurile accelerate ale cercetării şi inovării care au generat creşterea progresivӑ a
volumului informaţiilor din zona topografiei, cadastrului, geodeziei, cartografiei și
fotogrammetriei, pun într-o nouă lumină activitaţile de cercetare, impunând
promovarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a realizărilor din domeniu.
În acest sens, publicaţia „Revista de Geodezie, Cartografie și Cadastru” îşi
propune drept obiective punerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor de
profil, contribuţia la diseminarea şi asimilarea informaţiilor privind ingineria
geodezică, sprijinirea tinerilor cercetători, promovarea inovaţiei, provenind, în
principal, din mediul universitar, dar şi din lumea practicienilor din domeniu.
Revista îşi reia activitatea editorială cu un colectiv tânăr şi ambiţios, se sprijină
pe aportul şi susţinerea unor personalităţi marcante atât din ţară, cât şi din străinătate
şi are girul Uniunii Geodezilor din România. Dorim ca „Revista de Geodezie,
Cartografie și Cadastru” să devină o platformă de conexiune a cercetării din domeniul
ingineriei geodezice, să promoveze noi idei, viziuni, paradigme, ceea ce va contribui
indiscutabil la dezvoltarea ştiinţei în ansamblu.
Relevanţa ştiinţifică a conţinutului revistei este girată de către un Comitet
ştiinţific format din profesori universitari şi cercetători experimentaţi, personalităţi
din domeniu, calitatea articolelor fiind asigurată de colaboratori din cadrul
universităţilor de profil din tară, acceptarea spre publicare urmează procedura „peer
review”, revista având un corp important de referenţi externi.
Revista îşi propune o apariţie
exemplare pentru fiecare număr, va
distribuită atât în mediul academic
transmisă bibliotecilor din România,
Uniunii Europene.

trimestrială, va fi tipărită în minim 150 de
beneficia de o pagina web proprie şi va fi
cât şi membrilor UGR; de asemenea va fi
Republica Moldova şi din state membre ale

Prin respectarea standardelor fundamentale de
publicare, prin conţinutul editorial, prin diversitatea
internaţională a autorilor, prin punctualitatea apariţiei
în format tipărit şi electronic, revista urmăreşte
recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional,
includerea în baze de date prestigioase, precum şi în
fluxul principal al publicaţiilor cu circulaţie
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internaţională.Colectivul de redacție

Stimaţi colegi,

Uniunea Geodezilor din România este una dintre primele asociaţii
profesionale din ţara noastră, înfiinţată după 1989. Iniţiativa a pornit din partea
specialiştilor care au simţit nevoia unei organizaţii care să îi ajute să se cunoască
unii pe alţii şi să-şi ridice nivelul de cunoştinţe.
Menţionez faptul că, la acea dată, în cadrul învăţământului superior din
Romania, nu existau decât Facultatea de Geodezie din Bucureşti şi Topografia
Minieră din cadrul Institutului de Mine din Petroşani, deci era pregătit un număr mic
de specialişti.
În cadrul profesiei, principala cale de comunicare a fost, pentru mulţi ani,
doar Revista de geodezie, cartografie şi cadastru, care a fost editată până în anul
2009. În perioada de început nu exista internetul şi nici alte variante electronice. De
asemenea, au fost desfăşurate simpozioane, mese rotunde, întâlniri, la care Uniunea
Geodezilor a fost iniţiator sau partener. În cadrul acestor manifestări, specialiştii din
domeniu au luat contact cu aparatura nouă, cu tehnologiile de prelucrare a datelor,
de editare şi printare.
Având în vedere schimbările explozive produse în ultimele două decenii în
meseria noastră, precum şi necesitatea realizării cadastrului general, au dus la
necesitatea pregătirii unui număr din ce în ce mai mare de specialişti, iar nevoia
schimbului de informaţii a devinit tot mai acută. Astfel că, în prezent există 15
facultăţi care au programe de studiu în geodezie, cadastru sau cartografie. Numărul
specialiştilor este mai mare de la an la an, diversificarea este foarte mare.
Facultăţile au moduri diferite de abordare a specialităţilor, de prezentare a
aparaturii, de metodică. Fiecare specialist se confruntă ulterior cu problemele din
viaţa reală, cu propria abordare a lucrărilor, funcţie de locul în care îşi desfăşoară
activitatea, la o instituţie de stat, în cadrul administraţiei centrale sau locale, în
cadrul unei societăţi comerciale sau ca persoană fizică autorizată.
Rolul Uniunii Geodezilor din România este acela de a prezenta soluţii de
rezolvare a unor probleme reale din activitatea specialistului. Pentru aceasta poate
organiza manifestările menţionate, organizate de comisiile de specialitate, respectiv:
- standarde profesionale, practica geodeziei şi educaţia profesională;
- administrarea informaţiei spaţiale;
- poziţionare şi măsurare;
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- topografie inginerească şi minieră;
- cadastru, evaluare şi publicitate imobiliară.
Ulterior, a apărut Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
care a creat cadrul propice dezvoltării meseriei noastre. A fost înfiinţat Oficiul
Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu rol de a asigura buna desfăşurare
a lucrărilor de specialitate pe teritoriul României şi de a realiza cadastrul general,
unitar pe întreg teritoriul naţional, deziderat care până în prezent nu a fost atins,
decât într-o foarte mică măsură. Printre primele iniţiative ale ONCGC a fost aceea
de a crea un corp de specialişti care să realizeze lucrările de specialitate în cadrul
unor societăţi comerciale sau ca persoane fizice autorizate. În acest sens, a fost creat
cadrul legal ca specialiştii să fie autorizaţi de către comisia specială a ONCGC pe
diverse categorii de lucrări, funcţie de diplomă, vechime, experienţă. Ulterior,
datorită numărului mare de cereri, gradele de autorizare pentru execuţia lucrărilor
cu impact mai mic au fost transferate la nivelul Oficiului judeţean de cadastru.
În anul 2005 ONCGC, prin unificarea cu Cartea Funciară, a devenit Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Acest fapt a dus la îmbunătăţirea
modului de întabulare a imobilelor şi la simplificarea procedurii pentru proprietar.
În timp s-a constatat că Uniunea Geodezilor, ca asociaţie ştiinţifică, nu este
organizaţia care poate apăra interesele comerciale ale membrilor şi, împreună cu
ANCPI, a propus înfiinţarea unei asociaţii profesionale, prin lege specială. Astfel că,
prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare s-a prevăzut, la art. 63, ca uniunea
profesională din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei să se înfiinţeze prin
lege specială.
În acest sens, Parlamentul României, prin Legea 16/2007, a înfiinţat Ordinul
Geodezilor din Romania şi a reglementat profesia de geodez. În urma apariţiei legii,
au fost aprobate Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul deontologic al
profesiei. De asemenea, a fost aleasă o comisie de disciplină care să menţină o
conduită profesională de înalt nivel a geodezului autorizat. Din nefericire, legea a
fost votată cu 67% din parlamentari, ca lege organică şi nu ca lege ordinară şi,
ulterior, a fost declarată neconstituţională.
Menţionez că, Uniunea Geodezilor din România s-a străduit de 25 de ani să
ţină alături specialiştii din toate domeniile de activitate: ANCPI, OCPI, primării,
ministere, societăţi cu capital privat, persoane fizice autorizate etc, având în vedere
atribuţiile principale care îi revin prin statut, şi anume creşterea prestigiului
profesiei, apărarea intereselor profesionale, promovarea progresului tehnic,
încurajarea cercetării ştiinţifice, propunerea şi avizarea actelor normative,
îmbunătăţirea cadrului organizatoric etc. Mulţi din specialiştii în geodezie doresc în
acest moment mai mult de la Uniune, dare trebuie să înţeleagă limitele pe care le
are.
Există judeţe în care au fost înfiinţate organizaţii profesionale locale, pentru
anumite scopuri. Aceste organizaţii profesionale locale nu reprezintă Uniunea
Geodezilor pe plan local. Organizaţiile locale se pot afilia la Uniunea Geodezilor din
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România, dar ca asociaţie, membrii acesteia nu devin automat şi membri ai Uniunii.
Un exemplu este cel al Asociaţiei persoanelor autorizate din judeţul Gorj, care are
scopul de a rezolva problema depunerii şi ridicării lucrărilor la/de la OCPI. Astfel, a
fost angajată o persoană pe întreaga asociaţie care, contra unei sume, depune zilnic
lucrările tuturor membrilor asociaţiei locale, ridică lucrările rezolvate şi preia
respingerile sau notele de completare. Sigur că asociaţia locală are şi alte scopuri:
discuţii cu OCPI privind probleme ale membrilor, realizarea lucrărilor etc. Dacă ar
fi existat asociaţia locală a Ordinului Geodezilor, aceasta ar fi preluat automat
problemele asociaţiei locale.
Unul din scopurile Uniunii Geodezilor din România este acela de a crea
cadrul legal în care atât angajaţii ANCPI/ OCPI, cât şi cei din mediul privat să
poată participa la discuţii referitoare la meseria noastră, la aparatură, mod de
realizare a lucrărilor, abordări tehnice, etc.
De asemenea, ne-am propus ca revista Uniunii Geodezilor din România să
devină vizibilă atât în ţară, cât şi în străinătate. Pentru aceasta, va trebui să facem
un efort susţinut de a publica articole de un înalt nivel ştiinţific şi care să se adreseze
atât specialiştilor din universităţi, cât şi celor din mediul privat. Revista va fi editată
în limba română şi în limba engleză.
Având în vedere că dorim să devenim vizibili atât pentru persoanele
autorizate, cât şi pentru potenţiali beneficiari (administraţii locale, judeţene şi
centrale, firme private etc), pe viitor dorim să edităm şi o revistă comercială, care să
aibă un impact mai mult practic şi care să ne prezinte ca potenţiali executanţi.
Aşa cum am cerut la alegeri, aş dori ca împreună să facem astfel ca meseria
noastră să fie recunoscută la nivel naţional. Acest deziderat se poate realiza numai
dacă fiecare din noi va face ceva pentru această meserie.
Haideţi să nu ne întrebăm ce face cineva pentru noi. Haideţi să ne întrebăm ce
facem fiecare din noi pentru a ridica prestigiul meseriei. Haideţi să încercăm
împreună !
Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania,
prof. dr. ing. Cornel Păunescu
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Cӑrți
Dumitru ONOSE, Adrian SAVU, Aurel Florentin Cătălin
NEGRILĂ, Daniela RĂBOJ
TOPOGRAFIE
Matrix Rom, 2014
ISBN: 978-606-25-0070-2
Această carte este, în primul rând, un manual universitar, destinat
în special studenţilor Facultăţii de Geodezie din Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti, în al doilea rând este un
manual pentru toţi specialiştii în domeniu. Lucrarea este utilă şi
altor studenţi de la alte facultăţi din U.T.C.B. sau de la alte
universităţi din ţară, precum şi specialiştilor care activează în
sectorul de măsurători terestre şi cadastru, tuturor celor care în
activitatea de proiectare sau execuţie sunt puşi în situaţii de a se
ajuta de metode şi instrumente topografice pentru a soluţiona
problemele tehnice legate de realizarea unei investiţii.

Importanţa topografiei ca ştiinţă aplicată este de necontestat. Aceasta în măsura în care precizia de
execuţie a operaţiilor topografice este respectată şi corelată cu cea a lucrărilor la care se aplică. În
aceeaşi măsură nu trebuie neglijat rolul coordonator al topografiei în diferitele domenii de aplicaţie,
aceasta implicând o mare responsabilitate. Pentru a corespunde acestor cerinţe operaţiile topografice
vor trebui executate în condiţii de respectare a disciplinei tehnologice.
Structura acestei cărţi este astfel concepută încât să răspundă bunei desfăşurări a procesului de
învăţământ şi să ofere cititorului baza necesară pentru abordarea unor probleme care depăşesc, prin
amploare şi dificultate, cadrul prelegerilor universitare.
Cuprinsul cartii este urmatorul:
1. Utilizarea hărţilor şi planurilor topografice
2. Reţele de sprijin
3. reţele de triangulaţie locală
4. Transmiterea la sol a pct de triangulaţie şi îndesire
5. Transcalcularea coordonatelor
6. Reţele de ridicare
7. Compensări riguroase
8. Utilizarea aparaturii moderne la culegerea datelor topografice
Manualul a fost redactat astfel încât să se adapteze în mod corespunzător la nivelul de cunoştinţe din
domeniile analizei matematice, teoriei prelucrării măsurătorilor geodezice, matematicilor speciale,
reprezentării suprafeţelor topografice ale terenului, etc., pe care-l posedă studenţii Facultăţii de
Geodezie, nivel condiţionat de planurile de învăţământ actuale. Prin conţinutul său, manualul clarifică
noţiuni fundamentale şi aplicative cu care se operează în cadrul altor discipline precum : geodezia,
cartografia, topografia inginerească, determinarea deformaţiilor construcţiilor, măsurătorile topografice
subterane, cadastru, etc., reprezentând cunoştinţe de bază, absolut necesare pentru formarea unui
inginer geodez.
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Gheorghe BADEA
CADASTRU
Editura CONSPRESS București, 2013
ISBN: 978-973-100-311-5
Lucrarea este adresată studenţilor din cadrul Facultăţii de
Geodezie din UTCB, care studiază această disciplină conform
planurilor de învăţământ, fiind un curs universitar din sfera de
activitate a măsurătorilor terestre.
Este utilă, sub o formă sintetizată, și studenților de la alte
programe de licență (proiectare şi planificare urbană, amenajarea
şi planificarea peisajului, inginerie urbană și dezvoltare
regională, automatică și informatică aplicată, cartografie,
planificare teritorială). Poate fi utilă specialiştilor care activează
în instituţiile administraţiei publice locale din ţara noastră,
persoanelor fizice autorizate care execută lucrări de cadastru şi
elaborează documentaţii topo-cadastrale necesare înscrierii în
cartea funciară, experţilor tehnici judiciari şi, de ce nu, pentru
unele capitole, proprietarilor de bunuri imobile interesaţi de
clarificarea anumitor probleme pe care le implică publicitatea
imobiliară, prin cartea funciară, care se sprijină pe sistemul
cadastrului.
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Structura lucrării se bazează pe problemele cu caracter de noutate în ceea ce priveşte terminologia
specifică domeniului, pe definiţii şi explicaţii teoretice ale noţiunilor întâlnite, dar, cu precădere, sunt
detaliate etapele tehnice parcurse la introducerea cadastrului, într-o prezentare care să permită
înţelegerea şi acumularea cunoştinţelor.
Primul capitol conţine un istoric al cadastrului, etapele parcurse în evoluţia sa în România şi definiţiile
esenţiale legate de sistemul cadastral. În capitolul doi sunt puse în evidenţă instituţiile care se ocupă de
cadastru şi sunt detaliate elemente extrem de importante cuprinse în Strategia ANCPI, prin care sunt
stabilite obiectivele viitoare. Capitolul trei evidenţiază criteriile de împărţire a terenurilor şi
construcţiilor după destinaţii, categoriile de folosinţă ale terenurilor şi noţiuni legate de fondul funciar.
În lucrările cadastrale sunt frecvente situaţiile în care suprafeţele sunt parcelate, dezmembrate ori
comasate şi sunt necesare măsurători şi calcule topografice specifice. Deşi soluţiile automatizate, prin
utilizarea programelor specializate, constituie calea firească, de viitor, în capitolul patru sunt
prezentate cazurile care pot să apară concret, cu rezolvările clasice - analitice, trigonometrice şi grafice.
În capitolul cinci este expusă latura tehnică a cadastrului. Etapele parcurse la introducerea cadastrului
pe o unitate administrativ-teritorială sunt detaliate şi prezentate în ordinea desfăşurării lor, până la
obţinerea documentelor tehnice esenţiale pentru un sistem de evidenţă şi inventariere - planuri şi
registre cadastrale. Este capitolul cel mai dezvoltat, care conține ȋn final Specificațiile tehnice privind
ȋnregistrarea sistematică a imobilelor ȋn SICCF. Partea economică, din capitolul șase, se referă la
scopul şi principiile bonitării cadastrale, la modul de calculare a venitului net cadastral, ca mijloc de
stabilire echitabilă a obligaţiilor fiscale, la determinările calitative pentru construcții. Sunt prezentate
instituțiile implicate ȋn aspectele calitative ale cadastrului și elemente referitoare la impozitarea
terenurilor și construcțiilor. În capitolul şapte sunt explicate noţiunile legate de latura juridică a
cadastrului şi activităţile desfăşurate pentru realizarea publicităţii imobiliare, prin înscrierile în cartea
funciară, tipurile de ȋnscrieri și drepturile reale imobiliare. Ȋn capitolul şapte sunt prezentate câteva
direcţii de dezvoltare a cadastrului la nivel mondial, manifestări științifice și proiecte care sunt
importante pentru domeniu. Anexele conţin formulare tip, aşa cum sunt incluse în normele tehnice,
unele formulare şi machete completate corespunzător unor situaţii reale, câteva exemple de
reprezentări grafice, la diferite scări, utilizate în cadastru.

Gheorghe BADEA, Ana-Cornelia BADEA
APLICAŢII CADASTRU – ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI PRACTICE
Editura CONSPRESS București, 2014
ISBN: 978-973-308-5
Aplicaţiile practice la disciplina “Cadastru” au drept scop cunoaşterea şi
înţelegerea lucrărilor de bază ale domeniului, a modului de lucru pentru
întocmirea documentaţiilor cadastrale. Prin elaborarea unui proiect se urmăreşte
aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii
bine definite, tipice domeniului, în condiţii de asistenţă calificată pentru
formarea profesională de specialitate.
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Cadastrul reprezintӑ una din disciplinele de specialitate pentru formarea ca inginer, care lucreazӑ
cu date geospațiale. Prin efectuarea lucrӑrilor de cadastru se obțin datele tehnice despre proprietӑți și se
coreleazӑ cu datele juridice, în vedrea intabulӑrii în cartea funciarӑ, punându-se la dispoziție baza
geospațialӑ pentru realizarea aplicațiilor GIS bazate pe proprietate.
Prin rezolvarea aplicațiilor, studenții Facultӑții de Geodezie din București își fundamenteazӑ
cunoștințele și își însușesc modul de lucru specific domeniului. Conținutul îndrumătorului este în
concordanță cu numărul orelor de lucrări practice din planul de învățământ. Apariţia unui astfel de
îndrumător, care să însoţească pas cu pas studenţii în parcurgerea activităţii de realizare a aplicaţiilor
practice era necesară, acesta conţinând informaţii care vin să completeze lecţiile dezvoltate în format
digital de pe platforma online “Geodesy Instruct” a Facultăţii de Geodezie.

Gheorghe BADEA, Ana-Cornelia BADEA
APLICAŢII SISTEME INFORMAŢIONALE SPECIFICE
DOMENIILOR DE ACTIVITATE - INDRUMĂTOR
Editura CONSPRESS București, 2013
ISBN: 978-973-100-309-2
Lucrarea se adresează în special studenţilor Facultăţii de Geodezie,
UTCB, masteranzilor de la specializӑrile SICPI, PSGISDD și Geomatică.
Lucrarea este utilă în general specialiştilor care activează în sectorul de
măsurători terestre şi cadastru, tuturor celor care în activitatea de zi cu zi sunt
puşi în situaţia de a lucra cu elemente legate de sistemele informaţionale
specifice domeniilor de activitate – în special din domeniul imobiliar şi edilitar.
Importanţa creării sistemelor informaţionale specifice este evidenţiată şi prin prisma dezvoltării
băncilor de date urbane şi a noţiunii de cadastru multiscop – reprezentând o colecţie de elemente
fundamentale pe care se bazează orice aplicaţie GIS urbană.
Tematica abordată în lucrare stă la baza înţelegerii oricărui sistem informatic cadastral dezvoltat
pe baza tehnologiei GIS, fiind explicitate elementele necesare referitoare la crearea şi exploatarea
bazelor de date, putând fi extrapolată şi aplicată în domenii variate. Obiectivul acestui îndrumător este
să contribuie la asigurarea unei pregătiri de specialitate în ceea ce priveşte organizarea şi exploatarea
datelor necesare în aceste domenii.
Îndrumătorul detaliază pe lecții practice modul de lucru cu date cadastrale specifice domeniului
imobiliar-edilitar din municipiului Bucureşti. Este un material util, care se adresează celor care au deja
acumulate cunoştințe de cadastru şi urmăresc să dobândească noi competențe din zona informatizării, a
realizării bazelor de date grafice şi textuale.
Aplicaţiile din îndrumător - fiind explicate exclusiv prin intermediul exemplelor - precum şi
conţinutul sugestiv din Anexe le facilitează celor interesaţi un mod de lucru unitar şi coerent.
Caius DIDULESCU, Ana Cornelia BADEA, Adrian SAVU,
Aurel Florentin NEGRILĂ, Andreea Florina JOCEA
CAIET DE PRACTICĂ TOPOGRAFICĂ
Editura CONSPRESS București, 2014
ISBN: 978-973-100-338-2
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Manualul „Caiet de practică topografică” se adresează
în special studenţilor din anul I ai Facultăţii de Geodezie care
urmează să parcurgă activitatea de practică topografică. De
asemenea, lucrarea poate completa materialul bibliografic
pentru studenţii de alte facultăţi din cadrul Universităţii Tehnice
de Construcţii Bucureşti care au prevăzut în programul de
pregătire activitatea de practică topografică. Lucrarea este utilă
şi specialiştilor care activează în sectorul de măsurători terestre
şi cadastru, tuturor celor care în activitatea de proiectare sau
execuţie sunt puşi în situaţii de a aplica metode şi a utiliza
instrumente topografice pentru a soluţiona problemele tehnice
legate de realizarea unei investiţii.
Importanţa topografiei ca ştiinţă aplicată este de necontestat. Aceasta în măsura în care precizia
de execuţie a operaţiilor topografice este respectată şi corelată cu cea a lucrărilor la care se aplică. În
aceeaşi măsură nu trebuie neglijat rolul coordonator al topografiei în diferitele domenii de aplicaţie,
aceasta implicând o mare responsabilitate. Pentru a corespunde acestor cerinţe, operaţiile topografice vor
trebui executate în condiţii de respectare a disciplinei tehnologice.
Caietul de practică topografică prezintă, în prima parte, noţiunile de bază legate de protecţia
muncii ce trebuiesc respectate la lucrările desfăşurate în timpul practicii topografice, pornind de la reguli
generale şi accentuând normele de protecţia muncii la măsurători topografice executate în zona căilor
ferate, în tunele, pe străzi în centre locuite, pe malurile râurilor şi lacurilor. Următorul capitol este
dedicat unei prezentări generale a aparaturii utilizate în practica topografică, urmat de metodele de
măsurare ce vor fi folosite la măsurarea distanţelor, a unghiurilor orizontale şi verticale. Partea teoretică
tratează în final problema verificării şi rectificării instrumentelor din dotare şi răspunde astfel unei prime
întrebări pe care un student care începe practica topografică o poate pune, dacă instrumentele topografice
primite în dotare funcţionează corect.
Manualul doreşte să răspundă într-o proporţie cât mai mare şi altor întrebări ale studenţilor care
încep să desfăşoare o activitate de practică topografică, cum ar fi: care sunt paşii pentru efectuarea
măsurătorilor pe teren, care sunt detaliile din teren care trebuiesc măsurate, sunt corecte măsurătorile
efectuate, cum se realizează un plan topografic, un profil longitudinal, etc. Astfel partea a doua a
caietului de practică conţine în detaliu modul de realizare a ridicărilor topografice planimetrice, atât în
privinţa lucrărilor de teren, cât şi a celor de birou. Sunt parcurşi paşii necesari redactării unui plan
topografic care să cuprindă atât informaţii planimetrice cât şi de relief. Ridicarea topografică altimetrică
este prezentată în detaliu, la fel şi cea de la nivelmentul suprafeţelor, fiind parcurse astfel toate etapele
pentru obţinerea unor profile longitudinale, transversale sau pentru reprezentarea unei zone cu ajutorul
curbelor de nivel.
Autorii au avut ca obiectiv o vedere de ansamblu asupra modului de lucru specific, precum și explicarea
concretӑ, bazatӑ pe exemple, a etapelor ce trebuie parcurse.
Caietul de practică topografică se doreşte a fi un instrument de lucru actualizat, care include
soluții, ajutând la însușirea unui limbaj specific meseriei de inginer geodez. Totodată permite stimularea
modului de gândire aplicat, concretizat prin identificarea soluţiilor şi rezolvarea corectӑ, aplicând
metodele inginerești și verificând încadrarea în toleranțele prevӑzute de normativele de specialitate.

Petre Iuliu DRAGOMIR
MĂSURĂTORI GEODEZICE INGINEREŞTI IN
CONSTRUCŢII
Editura CONSPRESS, 2015
ISBN: 978-973-100-365-8
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Manualul Măsurători geodezice inginereşti în construcţii se
adresează studenţilor de la specializările Măsurători terestre şi
cadastru, Geodezie şi geoinformatică şi Cadastru şi managementul
proprietăţilor imobiliare din facultatea de Geodezie a Universităţii
Tehnice de Construcţii Bucureşti, fiind astfel conceput încât să
constituie un material bibliografic exhaustiv pentru predarea
cunoştinţelor aferente celui de al doilea semestru de studiu a
măsurătorilor geodezice inginereşti, din cele trei semestre prevăzute în
programele de studiu ale celor trei specializări.
Este tratată problematica masurătorilor geodezice inginereşti aferente proiectării şi execuţiei
construcţiilor civile şi industriale (fiind evidenţiat specificul trasării construcţiilor înalte) şi
a
măsurătorilor specifice proiectării şi execuţiei podurilor.
Prin conţinut şi modul de structurare lucrarea Măsurători geodezice inginereşti în construcţii,
reprezintă un suport eficient atât pentru buna desfăşurare a activităţii didactice a studenţilor facultăţii de
Geodezie cât şi pentru absolvenţii profilelor geodezie și construcţii, care îşi desfăşoară activitatea
profesională pe şantierele de construcţii.
Constantin COȘARCĂ, Petre Iuliu DRAGOMIR, Aurel SĂRĂCIN,
Daniela Cristiana DOCAN, Tudorel Silviu CLINCI
MĂSURĂTORI GEODEZICE INGINEREȘTI
Îndrumător pentru lucrări practice și proiect
Editura Universității Tehnice de Construcții Bucureşti “CONSPRESS
BUCUREȘTI”, 2014
ISBN: 978-973-100-326-9
Lucrarea Măsurători Geodezice Inginerești – Îndrumător pentru
lucrări practice și proiect este destinată studenților de la Facultatea
de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcții București, unde
studierii acestei problematici îi sunt dedicate disciplinele: Bazele
măsurătorilor geodezice inginerești, Măsurători geodezice inginerești
în construcții și Măsurători geodezice inginerești în construcții și
industrie.
Lucrarea se adresează – în egală măsură – și studenților din alte centre
universitate care efectueză studii universitare în domeniul Geodeziei.
Lucrarea combină referiri generale la componenta teoretică, respectiv redarea și explicarea metodelor
și mijloacelor de rezolvare a problemelor specifice aplicării Topografiei în domeniile construcțiilor
inginerești și componenta practică, în sesul că majoritatea covârșitoare a problemelor teoretice sunt
însoțite și exemplificate de exemple practice.
În această lucrare sunt abordate majoritatea aplicațiilor măsurătorilor geodezice inginerești în domeniile
construcțiilor civile, industriale, căi de comunicații, construcții hidrotehnice.

Ana-Cornelia BADEA, Gheorghe BADEA
CADASTRU, BӐNCI DE DATE ȘI APLICAȚII GIS ÎN ZONE
URBANE
Editura CONSPRESS București, 2014
ISBN: 978-973-100-310-8
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Această lucrare se adresează în primul rând studenţilor de la
specializӑrile de masterat din cadrul Facultăţii de Geodezie, UTCB
(Planificare spațialӑ și GIS pentru dezvoltare durabilӑ, Sisteme
informaționale în cadastru și publicitate imobiliarӑ, Geomaticӑ), dar
şi altor persoane preocupate de acest domeniu.
Obiectivul principal al lucrării este de a contribui efectiv la
formarea concepţiei de analiză spatială, care să stea la baza tuturor
abordărilor ce vizează gestionarea şi amenajarea spaţiului în
general, şi a mediului urban, în special.
Scopul constituirii unei bănci de date urbane este, în
principal, să ofere suport decizional în activităţile de gestiune a
localităţii şi management urban al resurselor. La nivel urban,
majoritatea datelor au referinţe geospaţiale, implicând localizare
geografică.
Prin urmare, managementul datelor geospaţiale devine din ce în ce mai important în cadrul
instituţiilor administraţiei publice, de mediu, sănătate, companii petroliere, de utilităţi, telecomunicaţii,
servicii financiare, fiscale, de evidenţă a populaţiei etc.
Problemele referitoare la aer, apă, sol și subsol sunt părți ale unui sistem unic în care acțiunile
umane pot genera situații complexe, care necesită un management eficient. Astfel, devine necesară
dezvoltarea unor instrumente și servicii puternice de planificare corectă.
Prin aplicaţiile GIS utilizate, aceste instituţii au posibilitatea colectării, stocării, organizării,
gestionării şi utilizării informaţiilor geospaţiale într-o formă grafică intuitivă, care permite vizualizarea,
căutarea, planificarea, analiza şi managementul eficient al acestora.
Cadastrul reprezintă o sursă de date primare pentru orice aplicaţie destinată să rezolve probleme
de management urban.
Prin aplicaţii GIS se pot realiza interogări complexe şi analize avansate, putându-se exploata nu
numai datele şi informaţiile geospaţiale, ci şi datele şi informaţiile tehnice şi economice, prin integrare
cu alte platforme informatice existente într-o instituţie.
Utilizarea bazelor de date geospaţiale pentru managementul sistemelor de utilităţi publice, în
vederea alinierii la standardele Uniunii Europene, are valoare strategică şi socială, reprezentând punctul
de plecare pentru strategiile de integrare şi de intervenţie, acolo unde este nevoie.

Petre Iuliu DRAGOMIR, Tudorel Silviu CLINCI
Tehnici de măsurare și poziționare în domeniul apropiat
Editura CONSPRESS București, 2014
ISBN: 978-973-100-360-3
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Manualul se adresează studenţilor masteranzi ai Facultății de
Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București,
fiind conceput astfel încât să constituie un material bibliografic
necesar disciplinelor: Măsuratori inginereşti avansate, Măsurători
inginereşti în domeniul apropiat şi Aplicaţii GIS mobile utilizând
tehnici neconvenţionale de poziţionare, aferente celor trei
specializări de masterat. Manualul este alcătiut din două părţi
distincte. Prima parte abordează aspecte referitoare la cerinţele de
precizie specifice poziţionărilor în domeniile: realizării instalațiilor
ştiinţifice, al construcţiilor de maşini, al construcţiilor metalice şi
instalaţiilor industriale, ramuri care de regulă depăşesc posibilităţile
oferite de aparatura geodezică clasică, motiv pentru care apare
necesitatea de a se recurge la mijloace de măsurare speciale sau la
perfecționarea metodelor de efectuare a măsurătorilor.
Sunt tratate succesiv aspecte referitoare la: cerintele de precizie pentru măsurătorile în domeniul
industrial, stabilirea toleranţelor, cauzele erorilor sistematice de măsurare, modalităţi de măsurare foarte
precisă a lungimilor, unghiurilor, diferenţelor de nivel ca și valenţele utilizării metodei aliniamentului
în poziţionarea de precizie foarte ridicată. În cadrul celei de-a doua părţi a manualului sunt tratate
aspecte privind posibilitatea utilizării mijloacelor neconvenţionale de poziţionare. Având în vedere
disponibilitatea limitată a datelor furnizate de sistemele GNSS în mediile cu semnale satelitare
obstrucţionate, scopul celei de-a doua părţi a acestei lucrări constă în prezentarea unor sisteme
neconvenţionale de poziţionare bazate pe tehnologii diferite precum infraroşu, ultrasunete sau unde
radio, care să răspundă cerinţelor tot mai variate ale utilizatorilor pentru diverse aplicaţii în care
subiectul principal îl reprezintă poziţionarea.
Aurel SĂRĂCIN
Teoria sistemelor și prelucrarea semnalelor în Geomatică
Editură: CONSPRESS București, 2014
ISBN: 978-973-100-340-5
Putem spune că noul secol va fi secolul Complexității. Știința
Complexității produce un cadru conceptual, un nou mod de a gândi,
un nou mod de a privi lumea. Pentru a înțelege comportarea unui
sistem complex trebuie să înțelegem nu numai evoluția părților, ci și
modul în care acestea interacționează, generând întregul.
Un sistem este complex în sensul că este alcătuit din numeroase părți
(subsisteme) care pot interacționa în forme foarte diferite. Se poate
spune că elementele componente sunt simple, iar legea lor de
interacțiune este tot simplă, complexitatea apărând datorită numărului
mare de elemente care interacționează simultan.
Această carte se adresează studenților masteranzi de la specializarea Geomatică și este un material
sintetic, adaptat timpului limitat de studiu al celor cărora li se adresează, putând suporta îmbunătățiri și
extinderi ale unor capitole sau subcapitole într-o nouă ediție.

Ana-Cornelia BADEA
PROIECTARE MANAGERIALĂ ȘI ORGANIZAREA
LUCRĂRILOR
Editura CONSPRESS București, 2014
ISBN: 978-973-100-316-0
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Integrarea României în Uniunea Europeanӑ a deschis zona
programelor europene și a Fondurilor Structurale. Acestea au ca scop
procesul de modernizare și dezvoltare economicӑ, instituționalӑ și socialӑ.
Necesitatea formării competenţelor de organizare şi planificare a
lucrărilor din domeniu rezidă din faptul că meseria de inginer care
realizeazӑ lucrӑri de măsurători terestre şi cadastru are un specific de
activitate liberală.
În ultimii ani, în cadrul FIG s-a arătat importanţa unui management adecvat al proiectelor de
specialitate în cadrul unor sesiuni speciale axate pe acest domeniu. Proiectele în general, iar proiectele
din domeniul măsurătorilor terestre în special, au nevoie în faza de implementare de o planificare foarte
atentă pentru a reuşi o implementare de succes. În prezent, în contextul dezvoltӑrii organizațiilor pe
proiecte și a posibilitӑților de accesare a fondurilor nerambursabile, specialiștii din domeniu trebuie sӑ
fie pregӑtiți pentru a reuși sӑ dezvolte și sӑ coordoneze proiecte de succes.
Lucrarea de fațӑ se adreseazӑ nivelului 7 EQF (European Qualifications Framework)/CEC
(Cadrul European al Calificӑrilor), masterat SICPI - “Sisteme Informaționale în Cadastru și Publicitate
Imobiliarӑ”, dar poate fi utilizatӑ și de studenții de nivel 6 EQF/CEC ai Facultӑții de Geodezie, UTCB.
Planificarea se realizează cu ajutorul soluţiilor informatice dedicate managementului
proiectelor, ceea ce conduce la avantaje imediate, precum: reducerea costurilor, alocarea optimă a
resurselor umane, materiale, creşterea calităţii. Tot prin intermediul produselor software specializate se
poate realiza accesarea mai facilă a programelor de finanţare la nivel naţional şi internaţional, prin
conceperea şi implementarea de proiecte.
Cursul de faţă urmăreşte dezvoltarea abilităţilor privind managementul proiectelor întrun mod modern, practic, asistat de software specializat.
Mircea ORTELECAN, Tudor SĂLĂGEAN
GEODEZIE LUCRĂRI PRACTICE
Editura RISOPRINT, 2014
ISBN: 978-973-53-1302-9
Îndrumătorul de lucrări practice tratează probleme de geodezie elipsoidală şi
poziţionare geodezică. Sunt prezentaţi parametrii şi ecuaţiile parametrice ale
elipsoidului de referinţă, razele de curbură, rezolvarea triunghiurilor sferice
mici şi problemele geodezice de bază.
În vederea poziţionării geodezice, sunt prezentate metodele de măsurare ȋn
cadrul reţelelor geodezice, proiectarea direcţiilor azimutale ȋn planul de
proiecţie şi apoi compensarea direcţiilor şi unghiurilor ȋn reţelele geodezice.
Pentru poziţionarea planimetrică sunt prezentate intersecţiile multiple ȋnainte, ȋnapoi şi combinate, iar
pentru poziţionarea altimetrică s-a prezentat compensarea reţelelor acolate de nivelment.
Rezolvarea problemelor de poziţionare a punctelor reţelelor geodezice a fost realizată prin metoda
măsurătorilor condiţionate de aceeaşi precizie şi de precizii diferite cât şi prin metoda măsurătorilor
indirecte de precizii diferite. Pentru o verificare a valorilor obţinute, rezolvarea sistemelor de ecuaţii,
aferente problematicii abordate, s-a realizat prin metoda Gauss-Doolittle şi metoda matriceală.
Carmen GRECEA, Alina Corina BĂLĂ, Maria Roberta
GRIDAN, Sorin Ioan HERBAN, Cosmin Constantin MUŞAT
MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU – Ghid
pentru practica de specialitate
Editura Politehnica Timişoara, 2014
ISBN: 978-606-554-701-8
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Ghidul pentru practica de specialitate este structurat în 3 părţi
distincte:
 Secţiunea Topografie
 Secţiunea Geodezie
 Secţiunea Cadastru
În secţiunea Topografie se prezintă instrumentele topografice şi
tahimetrele electronice utilizate la ridicările topografice,
metode pentru citirea unghiurilor orizontale şi verticale, metode
privind citirea distanţelor, metode de compensare a drumuirilor
planimetrice şi drumuirilor de nivelment, metode de calcul şi
rezolvare a intersecţiilor unghiulare.
Secţiunea Geodezie prezintă metodele de compensare a diferitelor tipuri de reţele geodezice – grupul
de puncte, compensarea reţelelor prin metoda măsurătorilor condiţionate, realizarea reţelelor
geodezice de îndesire folosind tehnologia satelitară.
În secţiunea Cadastru sunt descrise calculele topografice pentru lucrări curente de cadastru sporadic
– dezlipiri/alipiri, puncte pe segment, detasări în serie, cât şi utilizarea aplicaţiei GenerareCP pentru
lucrările curente de specialitate
Ghidul se adresează studenţilor de la specializarea Măsurători terestre şi cadastru, ca suport în
desfăşurarea practicilor de specialitate din anul I, II şi III. Totodată, lucrarea îşi propune de a
clarifica unele aspecte utile în practica topo-geodezică şi de cadastru prin prezentarea unor modele
uzuale de calcul pentru lucrări de specialitate.
Daniela Cristiana DOCAN
ArcGIS for Desktop
Packt Publishing, Birmingham, UK, 2015
ISBN 13: 9781783559503

ArcGIS for Desktop este una dintre cele mai puternice
componente ale platformei Esri ArcGIS. Utilizatorii o
consideră utilă datorită instrumentelor avute la dispoziție și a
posibilității de a lucra cu un număr mare de formate de date
spațiale. Această carte vă ajută să deveniți un utilizator mai
eficient de ArcGIS for Desktop. Veți putea crea propriul
modelul geodatabase, veți gestiona diferite straturi tematice și
diferite stiluri de simboluri și etichete. Mai mult, vă ajută să
învățați cum să editați datele și cum să identificați și corectați
erorile topologice. Veți utiliza instrumente de analiză și
reprezentare 3D a suprafețelor. De asemenea, veți utiliza
instrumente specifice de import și de export pentru mai multe
formate de date spațiale.

Constantin CHIRILĂ
Geodezie matematică. Îndrumător de lucrări practice și
proiect
Editura TEHNOPRESS, 2014
ISBN: 978-606-687-130-3
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Îndrumătorul de lucrări practice cuprinde o serie de lucrări din
tematica geodeziei matematice, care descriu modul de rezolvare
a principalelor probleme de calcul geodezic pe suprafața
elipsoidului de referință.
Pentru exemplificarea modului de compensare a rețelelor
geodezice se prezintă în partea a doua a îndrumătorului trei
proiecte distincte de prelucrare riguroasă a măsurătorilor
geodezice, pentru cazul rețelelor planimetrice de triangulație trilaterație, de nivelment geometric și tridimensionale
. Prelucrarea riguroasă folosește principiul celor mai mici pătrate, rezolvarea efectuându-se de
fiecare dată prin metoda măsurătorilor indirecte. La finalul compensării se evidențiază și modul de
evaluare complexă a preciziei rezultatelor obținute.Îndrumătorul de lucrări practice și proiect la
disciplina de Geodezie matematică se adresează în mod direct studenților specializării de Măsurători
Terestre și Cadastru, dar și tuturor celor implicați în practica geodezică curentă.
Ersilia ONIGA
Modelarea 3D a clădirilor prin fotogrammetria clasică și
digitală
Editura TEHNOPRESS, 2014
ISBN: 978-606-687-119-8
Cartea servește ca o introducere riguroasă în principiile de bază
și practica procesului de creare a modelului 3D al unei clădiri.
Se prezintă un studiu comparativ complex asupra a patru surse
de date pentru crearea modelelor digitale 3D ale zonei urbane şi
studiul detaliat asupra etapelor de realizare a modelului 3D
urban folosind imaginile digitale metrice şi nemetrice şi datele
laser scaner terestru şi aeropurtat, avându-se în vedere soluţii şi
recomandări în ceea ce priveşte numeroasele dificultăţi de care
trebuie să se ţină cont, metodele şi sursele de date folosite,
organizarea straturilor de informaţii şi caracteristicile datelor
stocate, alegerea şi procurarea echipamentelor şi softurilor,
inserarea datelor suplimentare.
Prin urmare, lucrarea se constituie ca primul ghid pentru crearea modelelor 3D ale clădirilor, care
pune la dispoziţia utilizatorilor principalele surse de date, softurile adecvate şi principalii paşi pentru
realizarea acestora, evidenţiind totodată principalele avantaje şi dezavantaje în ceea ce priveşte
precizia, costurile şi timpul necesar pentru preluarea şi procesarea datelor. Modul de selectare și
prezentare a materialului, va conduce la înțelegerea principalelor metode utilizate în prezent pentru
crearea modelelor 3D ale clădirilor/obiectelor.

Gabriela Ecaterina PROCA
Organizarea lucrărilor geodezice
Editura MATRIX ROM, 2014
ISBN 978-606-25-0038-2
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Volumul se adresează studenţilor specializării de
Măsurători Terestre și Cadastru, cuprinzând informaţii
utile despre: organizarea întreprinderilor de profil ca
subsisteme ale microsistemului economic; întocmirea
documentaţiilor tehnico - economice; programarea
lucrărilor geodezice şi managementul resursei umane în
contextul unui mediu extern dinamic.
Informaţiile prezentate respectă prevederile legale în vigoare, fiind însoţite în anexe explicative.
Programarea lucrărilor geodezice şi elaborarea graficelor de execuţie pentru procese complexe se
bazează pe teoria grafurilor cu respectarea particularităţilor specifice lucrărilor de măsurători
terestre.

Teze de doctorat
Numele doctorandului: Corneliu MOTOTOLEA
Universitatea gazdă: Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti
Titlul tezei de doctorat: Contribuţii privind tehnologiile de măsurare geodezice utilizate în
industrie
Coordonator ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu DRAGOMIR
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Data susţinerii publice: 04.12.2014
Rezumatul tezei de doctorat:
Teza este structurată pe şase capitole, are un număr de 105 pagini în care sunt incluse
cuprinsul, bibliografia compusă din 33 de titluri din care 5 sunt surse de internet, lista figurilor în
număr de 64 şi a tabelelor în număr de 6.
- În primul capitol “Introducere” sunt prezentate generalităţi cu privire la asigurarea calităţii
produselor în industrie, motivaţia alegerii temei lucrării şi structura tezei de doctorat.
- În capitolul 2 „Abateri toleranţe şi erori de măsurare” sunt prezentate succesiv toate
aceste noţiuni care sunt folosite atât în teza de doctorat cât şi în domeniul asigurării calităţii
produselor.
- În capitolul 3 s-au studiat şi au fost prezentate dispozitive de măsurat utilizate în industrie
cum sunt: maşina de măsurat în coordonate, sistemul de scanare laser şi sistemul laser tracker.
- În capitolul 4 s-au studiat şi au fost prezentate tehnici de măsurare utilizate în industria de
automobile şi în industria aeronautică.
- În capitolul 5.1 intitulat “Determinări experimentale cu sistemul laser traker” s-au
prezentat procedeele prin care s-a realizat cu ajutorul sistemului laser tracker a unor măsurători
punctuale respectiv tehnica de scanare a suprafeţelor active de lucru a unor piese şi dispozitive din
industria aeronautică..
- În capitolul 5.2 de determinări experimentale comparative utilizând diferite tehnici de
măsurare au fost stabilite modalităţi de verificare cu ajutorul a trei aparate şi anume maşina de
măsurat în coordonate, sistemul de scanare laser şi sistemul laser tracker pentru un calapod folosit în
industria aeronautică. S-au stabilit care sunt etapele în care se realizează măsurătorile pentru cele
trei tipuri de aparate. S-au stabilit comparativ care sunt avantajele şi dezavantajele fiecarui tip de
aparat. De asemenea s-au studiat modalităţile de realizare a verificărilor şi de întocmire a rapoartelor
ca urmare a măsurătorilor produselor cu ajutorul softurilor utilizate de către fiecare dispozitiv de
măsurare.
- În capitoul 6 “Concluzii generale, contribuţiile autorului şi perspective” sunt prezentate
concluziile generale care reies din aspectele teoretice şi practice ale aplicaţiilor realizate, după care,
sunt sintetizate contribuţiile autorului aduse prin realizarea acestei lucrări stiinţifice urmate de
identificarea perspectivelor de cercetare care pot fi abordate în viitor.

Numele doctorandului: Daniela IORDAN
Universitatea gazdă:UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - Facultatea de Geologie și
Geofizică - Școala Doctorală de Geologie
Titlul tezei de doctorat :Aplicarea tehnologiilor laser la studiul topografic al bazinului
hidrografic Someș-Tisa
Coordonator ştiințific: Prof. univ. dr. ing. Cornel PĂUNESCU
Data susținerii publice: 19 decembrie 2014
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Rezumatul tezei de doctorat
Utilitatea Studiului
Tehnologia LiDAR de scanare cu laser, (constituie scopul tezei de doctorat) , se bazează pe
tehnica măsurării cu laser asociată cu un cuplu GNSS/IMU (sistem satelitar de navigaţie
globală/unitate inerţială de măsurare) ataşat pe o platformă aeriană. O caracteristică certă a utilizării
tehnologiei LiDAR este aceea că poate achiziţiona, procesa şi livra datele într-un format digital,
exemplu tipic de tehnologie geomatică. Acest lucru face ca sistemul să poată crea seturi de date ce
îndeplinesc o gamă largă de lucrări și aplicații.
Studiul are ca obiectiv principal necesitatea realizării unui model digital al terenului (MDT) în
vederea cartografierii cât mai exacte a terenului utilizând tehnologia LiDAR aeriană.
Prezenta lucrare este structurată în șapte capitole.
Capitolul 1, “PRINCIPIILE SCANĂRII LASER 3D”, prezintă modul în care radiația
electromagnetică se comportă în raport de obiectele pe care le întâlnește atunci când este dirijată
spre aceste obiecte. Suprafețele absorb anumite părți ale spectrului electromagnetic reflectând în
același timp la anumite lungimi de undă.
Capitolul 2, “LIDAR AEROPURTAT: INSTRUMENTE, ACHIZIŢIA ŞI UTILIZAREA
DATELOR”, este prezentat modul în care se utilizează un asemenea sistem și cum sunt
prelucrate datele.
Capitolul 3, “STRUCTURI DE DATE”, se referă la un mod optim de a gestio na
milioanele de puncte (norul de puncte) rezultate dintr-o scanare laser.
Capitolul 4, “GEOMETRIA SISTEMULUI DE SCANARE LASER AEROPURTAT”, prezintă
modul în care se poate ajunge de la norul de puncte preluat în sistem laser (senzor) la coordonatele
utilizate într-o țară (cazul României Stereografic 1970).
Capitolul 5, “SUPRAFEȚE DE REFERINȚĂ ȘI OBȚINEREA MDT”, este complex din punct
de vedere teoretic și pregătește studiul de caz. Prima suprafață de referință este, firesc, geoidul. În
țara noastră se utilizează cvasigeoidul, o suprafață de referință mai ușor de calculat. Important este
modul în care se calculează ondulațiile geoidului sau, respectiv, anomaliile altitudinilor.
Capitolul 6, “STUDIU DE CAZ” Unul dintre obiectivele studiului a fost de a estima
obținerea modelului digital al terenului, unde a fost necesar ca pe lângă realizarea rețelei geodezice
de sprijin să se efectueze măsurători GNSS suplimentare pentru determinarea altitudininilor.
Parte importantă a studiului își propune să prezinte principalele aspecte legate de evaluarea
calităţii datelor altimetrice ale Modelul Digital al Terenului (MDT), obținut din scanarea laser
aeriană. Lucrarea se referă la date colectate pe râul Crasna, zona de nord-vest a subbazinului Crasna
unde au fost efectuate zboruri atât cu elicopterul pe cursul râului Crasna cât și cu avionul pentru
restul zonei.
În Capitolul 7, sunt prezentate concluziile, contribuțiile personale și preocupările viitoare.

Numele doctorandului: Maximilian DIAC
Universitatea gazdă: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi’ din Iași
Titlul tezei de doctorat: Generarea modelului numeric al terenului în vederea întocmirii
hărţilor de risc hidrologic
Coordonator ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan GIURMA
Data susţinerii publice: 31.10.2014
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Rezumatul tezei de doctorat:
Teza este structurată pe şase capitole, are un număr de 185 pagini în care sunt incluse
cuprinsul, bibliografia compusă din 98 de titluri din care 19 sunt surse de internet, lista figurilor în
număr de 91 şi a tabelelor în număr de 12.
- În primul capitol “Introducere”, se face o analiză a situaţiei actuale cu privire la
combaterea inundaţiilor pe plan internaţional şi naţional dar şi situaţia modelelor numerice de teren,
care în ultimul timp devin datorită dezvoltării tehnologiei un suport sigur şi precis pentru diverse
domenii inginereşti.
- Capitolul II „Modelarea Cvasigeoidului - Studiu de caz” este dedicat determinării
cvasigeoidului pe baza modelului echipotenţial regional EGG2008 şi a măsurătorilor GNSS şi de
nivelment realizate de autor în reţeaua naţională de nivelment cu scopul transformării altitudinilor
elipsoidale ale punctelor LiDAR în altitudini Marea Neagră 1975, utilizabile în lucrările inginereşti.
- În capitolul III „Prelucrarea datelor LiDAR-Studiu de caz”, se realizează prelucrarea şi
filtrarea datelor LiDAR, automat cu softul OPALS şi manual în ArcGis, pe un flux de prelucrare
propus de autor, pentru zonele de maxim interes cu scopul extragerii din norul de puncte a punctelor
teren ce vor fi utilizate în obţinerea cât mai corectă a modelului digital de elevaţie.
- În capitolul IV „Realizarea modelului digital de elevaţie (DEM) - Studiu de caz”, pe
baza punctelor LiDAR teren filtrate folosind algoritmii de interpolare disponibili în ArcGis, se
determină modelul digital de elevaţie corect din punct de vedere hidrologic, se validează şi se
completează pe baza măsurătorilor GNSS şi topografice, folosind un procedeu topografic de
măsurare propus, testat şi verificat de autor.
- Capitolul V „Modelarea hidrologică în ArcGis şi realizarea modelului hidrodinamic 1D
în Hydrologic Risk - Studiu de caz” este consacrat modelării hidrologice, integrând modelul
numeric al terenului obţinut din modelul digital de elevaţie împreună cu date climatologice,
simptomatologice, pedologice etc. în softul Hydrologic Risk cu scopul obţinerii benzilor de
inundabilitate cu diverse probabilităţi de revenire pentru o zonă de studiu din cursul superior al
râului Nicolina.
- În ultimul capitol „ Concluzii”, sunt prezentate concluziile generale în urma studiilor
efectuate, menţionând contribuţiile personale ale autorului şi direcţiile de cercetare următoare.

Numele doctorandului: Dragoş GEORGESCU
Universitatea gazdă: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Titlul tezei de doctorat: Realizarea unui sistem informaţional geografic al cadastrului drumurilor şi
lucrărilor de artă aferente
Coordonator ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe NISTOR
Data susţinerii publice: 28.03.2014
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Rezumatul tezei de doctorat:
Teza este structurată pe şapte capitole, având un număr de 229 de pagini, în care sunt incluse
cuprinsul, lista figurilor, lista tabelelor, lista abrevierilor, bibliografia compusă din 161 de titluri, la care se
adaugă un număr de 20 de titluri de legi şi ordonanţe de guvern şi 33 surse de internet.
Introducerea prezintă scopul şi obiectivele tezei de doctorat, importanţa Sistemelor Informaţionale
Geografice a cadastrului drumurilor şi lucrărilor de artă, care să reprezinte suportul de introducere şi
modernizare a lucrărilor de Carte funciară.
Cap. 1, „ Sisteme moderne de georeferenţiere a punctelor pe globul terestru”, subliniază că poziţia
unică a fiecărui punct este asociată unui sistem unic de coordonate,bazat pe un sistem de referinţă terestru,
adecvat necesităţilor de poziţionare modernă şi precisă, recunoscând potenţialul tehnicilor geodezice
satelitare.
Cap. 2., „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor geodezice de sprijin, pentru planimetrie şi nivelment”,
face o prezentare a reţelelor geodezice din România, operaţiile de reabilitare şi modernizare prin folosirea
tehnologiilor de poziţionare satelitară GNSS, reţeaua europeană EUREF, reţeaua naţională de staţii
permanente RN – SGP, sistemul ROMPOS şi sistemul PPP.
Cap. 3., „ Tehnici de realizare a planurilor topografice şi cadastrale digitale”, se definesc planurile
topografice şi cadastrale digitale ca produse integrale, constituite din date şi informaţii spaţiale şi
alfanumerice. Se prezintă clasificări ale acestora, după modul de prezentare şi după modul de obţinere,
conţinutul lor pentru proiectarea şi reabilitarea căilor de comunicaţie terestră, reprezentând baza tehnică
pentru realizarea Sistemului Informaţional al drumurilor şi lucrărilor de artă.
Cap. 4., „Drumuri şi lucrări de artă”, prezintă drumurile ca parte a sistemului naţional de transport, ca
şi construcţiile aferente: poduri, viaducte, tuneluri etc. În final, sunt prezentate elementele geometrice ale
drumurilor: infrastructura şi suprastructura, elementele geometrice în plan şi pe verticală.
Cap. 5., „Cadastrul şi Publicitatea imobiliară” arată că exercitarea proprietăţii asupra bunurilor
imobile, pământul şi clădirile, ca suport al vieţii, a condus la măsurarea şi înregistrarea pământului şi evidenţa
proprietăţii. Sunt analizate funcţiile cadastrului, tehnică, economică şi juridică, publicitatea imobiliară, cartea
funciară, sistemele de publicitate imobiliară, drepturile tabulare.
Cap. 6., „Sisteme Informaţionale Geografice”, arată că GIS-ul tratează informaţia ţinând cont de
localizarea şi amplasarea ei spaţială geografică în teritoriu, prin coordonate. Sistemele GIS, integrează baze
de date ce conţin informaţii de localizare, asigurând facilitaţi în luarea deciziilor. Sunt analizate sursele de
aplicaţii GIS, ca şi cele două categorii de date: spaţiale şi descriptive, folosind atribute şi valori ale
atributelor. De asemenea, structura generală a bazelor de date, reprezentând ansambluri de date cantitative şi
calitative, clasificarea bazelor de date: modelul ierarhic, modelul reţea şi modelul relaţional.
Cap. 7., „Sistemul Informaţional Geografic al cadastrului drumurilor şi lucrărilor de artă aferente –
Studiul de caz – DJ 156 A”, prezintă amplasamentul drumului de interes judeţean şi tronsonul care face
obiectul studiului de caz. Sunt prezentate caracteristicile tehnice ale drumului, etapa studiilor geodezice şi
topografice şi realizarea planului cadastral digital, în conformitate cu normele CNADNR, privind structura
planului cadastral şi a bazei de date. Se prezintă modul de utilizare a SIG al drumului, în vederea gestionării
şi integrării bazei de date, cu respectarea cerinţelor UE şi a normelor de introducere a Cadastrului în
România. Generarea datelor şi validarea lor, ca şi concept de bază de date relaţională, cu ajutorul funcţiilor
topologice de administrare şi actualizare a datelor grafice cu informaţiile din baza de date.
Concluzii generale, prezintă unele aspecte generale, legate de sistemele de referinţă şi de coordonate,
modernizarea reţelelor geodezice, tehnicile şi tehnologiile de realizare a planurilor topografice şi cadastrale
digitale, drumurile şi lucrările de artă, Sistemele Informaţionale Geografice şi studiul de caz. De asemenea,
sunt prezentate contribuţiile personale ale autorului şi unele recomandări privind direcţiile de dezvoltare ale
acestor cercetări.

Numele doctorandului: Anca Alina DRAGOŞ (LAZĂR)
Universitatea gazdă: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Titlul tezei de doctorat: Contribuţii la realizarea sistemului informaţional al cadastrului agricol
Coordonator ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Florian STĂTESCU
Data susţinerii publice: 29.09.2014
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Rezumatul tezei de doctorat:
Teza este structurată pe cinci capitole, are un număr de 242 pagini în care sunt incluse
cuprinsul, bibliografia compusă din 221 de titluri din care 40 sunt surse de internet, lista figurilor în
număr de 125 şi a tabelelor în număr de 50.
- În capitolul 1 – „STADIUL ACTUAL AL CADASTRULUI ȘI PUBLICITĂȚII
IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ”, s-a prezentat stadiul actual al
realizării şi implementării cadastrului în România şi în Uniunea Europeană.
- În capitolul 2 – „METODE DE REALIZARE A PLANURILOR CADASTRALE”, au fost
expuse principiile generale şi metodele de culegere a datelor primare, în vederea întocmirii şi
editării planurilor cadastrale.
- În capitolul 3 – „SISTEME INFORMAŢIONALE GEOGRAFICE (GIS/SIG)”, s-a
întocmit o documentare actuală asupra proiectării/realizării unui GIS/SIG, fiind prezentate: structura
şi componentele de bază; principalele softuri utilizate; categorii de sisteme informaţionale şi alte
aspecte.
- În capitolul 4 – „BAZA DE DATE GEO-SPAŢIALE ŞI DESCRIPTIVE PENTRU
SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL TERENURILOR AGRICOLE”, au fost descrise sub aspect
teoretic şi practic metodele folosite pe plan naţional pentru culegerea bazei de date a sistemului
informaţional al terenurilor agricole.
- În capitolul 5 – „REALIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL AL TERENURILOR
AGRICOLE. STUDIU DE CAZ”, au fost evidenţiate etapele de culegere, prelucrare şi interogare a
datelor tehnice şi de specialitate ale modelului experimental din zona de studiu.
Autoarea reuşeşte să realizeze proiectul GIS al cadastrului agricol ca un sistem unitar şi modern,
având contribuţii originale, dintre care se enumeră evidenţierea datelor tehnice primare şi de
specialitate ale unităţii de sol-teren într-o fişă propusă care să cuprindă:
1. Extras de plan cadastral, la o scară standard de reprezentare cartografică;
2. Încadrarea imobilului pe ortofotoplanul zonei geografice a unităţii teritoriale;
3. Informaţii şi date cadastrale primare extrase din realizarea sistemului unitar de cadastru;
4. Date de specialitate ale terenului agricol cu privire la unităţile de sol şi clasa de calitate;
5. Încadrarea unităţilor de sol pe suportul grafic al planului cadastral.
Sunt prezentate concluziile generale care reies din aspectele teoretice şi practice ale
aplicaţiei realizate, după care sunt sintetizate contribuţiile autoarei aduse prin realizarea acestei
lucrări științifice, urmate de identificarea perspectivelor de cercetare care pot fi abordate în viitor.

Evenimente

22

Revista de Geodezie, Cartografie și Cadastru

TEMATICA

propusă de Comitetul Ştiinţific:
1. Standarde profesionale și management educațional (calificӑri,
diseminarea cunoștințelor, metode moderne de instruire etc.)

competențe,

2. Achiziția și administrarea informației spațiale (geodezie, gravimetrie, fotogrammetrie,
teledetecție, cartografie, GIS etc.)
3. Mӑsurӑtori geodezice inginerești
măsurători subterane etc.)

(măsurători inginereşti, analiza

deformaţiilor,

4. Metode moderne de evidenţă şi evaluare a proprietăţilor (cadastru, publicitate
imobiliară, soluţii GIS aplicate în evidența proprietӑților, evaluare imobiliarӑ etc.)
5. Masa rotundӑ “Determinarea geoidului pe teritoriul României – trecut, prezent și viitor”
6. Tineri cercetӑtori (doctoranzi, masteranzi, studenți)
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ROMÂNIA GĂZDUIEŞTE EDIŢIA DIN 2015 A CURSULUI ESA
“ADVANCED LAND TRAINING”, 14-18 SEPTEMBRIE

Context
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) organizează în fiecare an ca parte a programului SEOM (Scientific
Exploitation of Operational Missions) un curs Advanced Land Training pentru a pregăti următoarea generaţie
de oameni de ştiinţă specializaţi în Observarea Pământului (Earth Observation, EO) să exploateze datele
furnizate de misiunile ESA şi misiunile operaţionale de tip EO (de exemplu Sentinel) pentru cercetări
științifice sau dezvoltarea de aplicaţii.
Persoanele cu studii postuniversitare, doctoranzi, oameni de ştiinţă post doctoranzi şi utilizatori din statele
europene şi din Canada, care sunt interesaţi de domeniul de teledecţie şi aplicaţiile sale, sunt invitaţi să
aplice la cursul de 5 zile pe acest subiect, care va avea loc la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din Bucureşti, România, între 14-18 septembrie 2015.
Oamenii de ştiinţă şi studenţii din toate celelalte ţări pot, de asemenea, să aplice şi să participe la curs în
limita locurilor disponibile.
Nu vor fi percepute taxe de participare, însă participanţii îşi vor acoperi costurile de călătorie şi cazare (nu
există suport financiar).
Limba oficială a cursului de pregătire este limba engleză.
Obiective
Cursul Advanced Land Training urmăreşte să:





Formeze următoarea generaţie de cercetători principali din statele europene și Canada
Explice principiile teoretice, algoritmii de procesare, produse pe bază de date și utilizarea lor în
aplicații;
Prezinte instrumente şi metode de exploatare a datelor de observare a pământului, în special a
datelor Sentinel;
Stimuleze şi să susţină exploatarea datelor provenite din misiunile ESA și din alte misiuni pentru
cercetare și aplicații în teledectie şi observarea pământului.

Trimiterea aplicaţiei
Persoanele cu studii postuniversitare, doctoranzi, oameni de ştiinţă post doctoranzi şi utilizatori din ţările
europene şi din Canada, care doresc să participe, pot aplica online pe site-ul cursului de pregătire începând
cu 19 ianuarie şi până pe 1 mai 2015.
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Oamenii de ştiinţă şi studenţii din toate celelalte ţări pot, de asemenea, să aplice şi să participe la curs în
limita locurilor disponibile.
Vă rugăm să reţineţi:







Participarea este limitată la un numar de 70 de persoane, care vor fi alese ca urmare a unui proces
de selecţie;
Înscrierea trebuie să fie însoţită de o scrisoare de referinţă într-un document cu antet oficial al unei
unisersități sau companii;
Participantului îi va fi atribuit un cont în care va putea trimite scrisoarea de referinţă;
Aplicarea la curs va fi considerată completă odată ce scrisoarea de referinţă a candidatului va fi
încărcată în sistem (nu mai târziu de 01/05/2015);
Candidatul va fi anunţat când aplicaţia va fi depusă;
Notificarea de acceptare va fi trimisă în iunie 2015.

Taxe
Nu vor fi percepute taxe de participare, însă participanţii îşi vor acoperi costurile de călătorie şi cazare (nu
există suport financiar).
Limba oficială a cursului de pregătire este limba engleză.
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