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A wavelet-based approach for structural deformation analysis*
Hans Neuner1

Abstract
The modelling of continuously observed structural deformation processes is typically done using
specific tools of time series analysis and linear system theory. The system parameters are calculated from
the entire available data sets, presuming their stationarity at least up to the 2nd order. For some observed
phenomena this assumption needs, however, a thorough consideration. Due to irregular influences or to
different operation states of the monitored object, the recorded time series might suddenly change their
statistical equilibrium state. In such situations, the standard modelling tools yield poor estimators of the
systems parameters. This paper introduces concepts concerning an extended deformation analysis, which
includes the handling and modelling of such signals. It is argued that the Wavelet Transform is building
the proper framework in order to accomplish this task. The paper concludes with results obtained by the
implementation of the proposed approach in monitoring projects.
Key words: deformation analysis, wavelet transformation, non-stationarity.
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the analyzed object allows one to use this model in various monitoring projects. This is why
the following paper refers mainly to the behavior model.
A large number of influencing and deformation effects observed in structural monitoring are dominated by periodic components.
This is why the developed models deal primarily with such signals. The system identification
can be performed in these cases either in time
domain or in frequency domain. It was shown
in [Kuhlmann, 1996] that in cases when the
deformation occurrence can be ascribed to few
periodic influences, the system can be identified by determining two parameters for each
causal relation between deformation and influence: the amplification factor and the time
delay. These parameters are measures of the
object’s elasticity and inertia, and result in units
of deformation per influencing factor and of
time, respectively. Due to the physical interpretability of its parameters and its manageable
complexity, this reduced behavior model is well
suited for the dynamic modeling of deformation
processes.
In the reduced behavior model a certain

1. Introduction
A main task of the structural deformation analysis is the description of the structures’
deformation as a function of time and acting
loads. Traditionally, this is performed using
structural models - if explicit relations between
the acting loads and the deformations they
cause can be formulated, - or by behavior models that describe these relations purely mathematical. The parameters estimated in the structural models are physically interpretable. The
obtained models give good insights into the
deformation processes, as they always conform
to the physical reality. Nonetheless, because
their set-up is very complex and differs for
every analyzed object, the structural models are
seldom used, despite their superior performance. In the behavior model, the dynamic
deformation process is described by a linear
filter. The filter coefficients represent the structures’ properties. For high filter lengths the
coefficients represent only linear combinations
of the physical properties. This is disadvantageous because they are hard to interpret. However, their computation requires only standard
adjustment techniques. The independence from
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deformation state y at the time-point k is related
in the time domain to the respective coefficients
of the NI influencing factors with maximum
contribution to the deformation:

with varying statistical properties, such as
jumps, linear variations, or changes of variance
that overlay the well-behaved periodic signals
are not treated in the reduced behavior model,
and show up as disturbances. Yet, it is precisely
the expectance of such changes that often motivates the monitoring activity. Therefore it is a
natural way to proceed by trying to identify
these kinds of changes and by modeling them
appropriately.
2. Handling of non-stationary effects
A direct approach is to give up the reduced model and return to the more general
behavior model by adding additional filter
coefficients to the system (1):

NI

y  k    g i  x i  k  lmax,i ;
i 1

k  max  lmax,i  ,, N  1

(1)

where N is the number of observations.
The time lag lmax,i corresponding to each coefficient, is the lag of a maximum of the crosscorrelation function calculated between the
influencing factor and the deformation. The
choice of maximum is based on the causality
relation between influence and deformation.
After the identification of the coefficients with
maximal contribution, the amplification factors
in the time domain are determined by solving
the system (1).
Alternatively to the model (1), the system parameters can be obtained in the frequency domain, from the filter’s gain G() given by
the Fourier Transform of (1):
Y    G    X  
(2)

NI

i 1 j  0

Z   

 zte

 it

dt

(4)

k  0,, N  1
In consequence the resulting system parameters will no longer be physically interpretable. To overcome this disadvantage, it was
decided to preserve the concepts of the reduced
behavior model and to extend them at the methodological level. Specifically, it is assumed
that the changes of the mean or the variance of
signals are performed quickly compared to the
length of the time series, and are followed by a
new state of statistical equilibrium. This assumption conforms to the treatment in dynamic
analogy models [Bendat and Piersol, 1971;
Pelzer, 1988] and to practical reality. The aim
of the proposed approach is to identify automatically the occurrence of localized changes of
mean or variance, to estimate their characteristic parameters magnitude and duration, and in
case of related changes in the time series of
influence and deformation, to model them
according to the relations obtained from dynamic analogy models [Bendat and Piersol,
1971]. The identified changes of the mean and
their characteristics are used to create the deterministic signal dm,z(k). This signal is deployed to separate the component with nonstationary mean from the original time series z
(z = x or y) according to:
z1  k   z  k   d m,z  k  ;
(5)
k  0,1,, N  1
The resulting time series z1(k) has a
constant mean. If z1(k) contains further periodic

where Y(), X() and G() are the Fourier
Transforms of the corresponding factors in
time-domain (z = x, y or g):


k

y  k    g i  j  x i  k  j;

(3)



To retain physical interpretability, one
considers in (2) only values corresponding to
dominant frequencies  contained in both,
influencing and deformation spectra. The system parameters estimated in the time and the
frequency domain should be identical. Due to
the different characteristics of the methods this
agreement is, however, only by chance. Common to both approaches of the reduced behavior model is the condition of weak stationarity
imposed on the processed time series. This
condition requires that the observed processes
have constant mean and variance as well as an
auto covariance function, which depends only
on the time-lag.
Consequently, the reduced behaviour
model is suitable only for periodic and slowvarying effects like those induced by temperature or tide, where it leads to very good results
[Kuhlamnn, 1996]. Local effects in processes
-4-

components with constant variance, these can
be treated in the reduced behavior model. From
the estimated characteristics of the related
changes, contained in the deterministic signals
of the influence and deformation time series
dm, x(k) and dm, y(k), one calculates the system’s
step response H∞ and reaction time T to a stepwise change of the acting load:
y
(6 a, b)
H 
; T  ty  tx
x
where x and y are the magnitudes, and t x and
ty are the durations of the change. The relations
(6) consider only the equilibrium states of the
structure. The structural analysis may be refined by using the relations given in [Pelzer,
1988] for the description of the transition between equilibrium states.
A similar approach is used in case of
non-stationary variance. A deterministic signal
dv, z(k) is created on the basis of the identified
variance changes and their estimated magnitudes, and used to transform the original time
series into one with constant variance:
z1  k   z  k  / d v,z  k  ; k  0,1,, N  1 (7)
As can be observed from equation (7),
the resulting series z1(k) does not contain the
amplitude information anymore. Therefore it
can be used in the reduced behavior model only
for the estimation of the time delay lmax, i by
means of the cross-correlation function. The
amplitude factors are derived as ratios of amplitudes, which are estimated for every section
with homogeneous variance. As a consequence
of the segmentation process, the length of some
sections with homogeneous variance may not
be sufficient for an accurate estimation and
satisfactory resolution of the amplitude spectrum. Therefore it is advisable to estimate the
amplitudes by an adjustment, which uses a
functional model based on the dominant frequencies fi:

zk 

No.freq.


i 1

Ai sin  2f i k  i ;

,

changes in mean and variance and the subsequent estimation of their magnitude and duration, one may partition the non-stationary components of the time series according to the
equations (5) and (6), and still use the reduced
behavior model for the stationary periodic
components. However, the localized character
of the changes that have to be identified is
contradictory to the infinite duration of the used
trigonometric function in (3) and (7) and to the
“global” approach of the model (1). This motivates the introduction of the Wavelet Transform as a new basic tool for deformation analysis. Its analyzing functions of finite duration
allow the examination of local characteristics of
the time series.
3. Wavelets for deformation analysis
The continuous wavelet transform of a
signal z(t) with respect to the wavelet (t) is
defined in [Mallat, 2001] as:

1
tb
(9)
W  a,b  
zt
 dt

a 
 a 
This transform preserves the structure of
the Fourier transform (3), but, instead of the
complex exponentials, it uses a more general
class of analyzing functions (t)L2(R), called
wavelets. The membership to the class of
square integrable functions indicates the finite
duration of wavelets. This confers localizing
properties in the time domain, and qualifies
them as adequate functions for the identification of changes in the signal’s structure. One
main property of wavelets is:


   t  dt  0

(10)



The averaging of the wavelet function to zero
indicates that the positive and the negative parts
of the function are balanced. This implies that
wavelets must have some kind of oscillatory
character, and enables the use of the frequency
notion in wavelet analysis. Thus, the analysis of
periodic signals can also be performed in the
wavelet domain.
The analyzed signal is mapped by the
wavelet transform in a two-dimensional space.
The variation of the parameter b causes the
translation of the analyzing wavelet-function
along the time axis. The signal’s properties are
analyzed in a neighborhood around the actual

(8)

k  0,1,, N sec tion  1
with Nsection being the number of elements in
the analyzed section of the time series z, and Ai
and i being the amplitude and phase of the
periodic component with frequency fi.
As a result of the identification of
-5-

value of b. The extension of the neighborhood
depends on the wavelet and on the parameter a.
Based on the specific frequency of the wavelet
function (t) it is possible to set up a univocal
relation between the positive frequencies of the
analyzed signal and the values of a. This relation is useful for the identification of the coefficients that contain the dominant periodicities of
the signal.
For the implementation of the transform
(9), the analyzing function (t) has to be specified. One important decision criterion for the
proper function is the number of vanishing
moments. By the Taylor series expansion
around the origin of the Fourier transform of a
wavelet function with one vanishing moment it
is possible to establish the following relation
between the first derivative of the signal z´(t)
and the wavelet coefficients resulting from the
transform (9):
(11)
lim a 3 / 2 W  a, b    z  b  ,

wavelet transform must be supplemented by a
method of noise suppression. In comparative
tests, performed to find the most suitable method, the hard thresholding:
0
if W  a,b   

(13)
Ŵ  a,b   
W  a,b  if W  a,b   


in combination with the universal threshold
derived by [Donoho and Johnstone, 1994]:
  e 2 ln N
(14)
led to the best results. Therefore it was used in
the subsequent applications. The magnitude and
the duration of the identified changes were
estimated by using a Gaussian reference function that has the pattern of a stepwise change,
with variable width and height equal to one.
This method is similar to one described in
[Dragotti and Vetterli, 2000].
The isometry of the Fourier transform is
a basic property that assures the equivalence
between the system identification in the time
and in the frequency domain. This property is
also valid in case of the wavelet transform:

a 0

A general relation between the number
of vanishing moments of the wavelet and the
derivatives of the signal is given in [Mallat,
2001]. In equation (11),  denotes the first
moment of the wavelet. According to the limiting relation (8), the coefficients obtained for
small values of a are proportional to the first
derivative of the signal, if the transform is
performed with a wavelet that has one vanishing moment. Becau se steps or linear variations
that cause sudden changes of the mean are
characterized by high slopes during the transition, these characteristics will be emphasized in
such a transformation as local maxima of the
absolute value of the coefficients. A wavelet
that meets this requirement and is therefore
suitable for the identification of sudden changes
of the mean is the well-known Haar-Wavelet
[Mallat, 2001]:
if
0  t  0,5
1

  t    1
if
0,5  t  1
(12)
0
elsewhere

In practice, the series of coefficients resulting for small values of a also contain the
noise component. Since variations due to noise
could also cause the appearance of local maxima, the identification method based on the

z  t   W  a, b  ,
2

2

(15)

The relation (15) assures the equivalence between the information contained in z(t)
and in the wavelet coefficients. It enables the
performance of the system identification at the
level of the wavelet coefficients. Because of the
univocal relation between the parameter a and
the frequency, the variance content on each
frequency is completely included in the corresponding wavelet coefficients. Hence, periodicities can be identified from the series of coefficients with increased variability. Due to the
dual representation of the signal in timefrequency domain it is possible, additionally to
the spectral representation, to track the build up
of the variance on each series of coefficients
[Percival and Walden, 2002].
The separation of the spectral components in the time-frequency domain improves
with the increase in the number of vanishing
moments of the used wavelet. The system
identification for periodic components should
be based, therefore, on a transform with a
wavelet that has better frequency localizing
properties than the Haar function (12). The
-6-

analysis of the variance homogeneity and the
system identification for periodic components
must be performed subsequently to the identification of changes in mean and their modeling.
Thus the time series z1(k) obtained from the
relation (5) is used as the input series at this
modeling stage.
The variance homogeneity test is a
proper tool to check for the variance stationarity of the time series. However, the used test has
to have a measure that evaluates the constancy
of variance, and that also localizes the position
of a potential change. Such a statistical test
based on the centered cumulative sum of
squares was presented in [Inclan and Tiao,
1994] and is used in the forthcoming applications. The test-statistics is given by:

max k Dk  max k




k
2
i 0 i
N 1 2
i 0 i

z

z



k
N

nents are contained in different coefficient
series.
The extended wavelet-based system
identification is so far only valid at theoretical
level. For the implementation of the transform
it is necessary to evaluate the equation (9) at
discrete values of the parameters a and b. These
values must be chosen so that the important
relations (11) and (15) between the time series
and the resulting coefficients still remain valid.
The widely used discretisation technique was
introduced in [Mallat, 2001] and integrates the
wavelet transform in the concept of multiscale
analysis. The scaling function is introduced as a
complementary function to the wavelet. The
idea of representing the signal at different
resolution levels is maintained by projecting it
onto a hierarchic sequence of orthogonal functional spaces that are spanned by the scaled
versions of the scaling and wavelet functions.
The projections are performed by filtering. The
low-frequency output from a two-channel filter
bank, composed of a high- and a low-pass
filter, is downsampled by 2, and used as an
input to a new filtering stage. The coefficients
resulting from the high-pass filtering are the
wavelet-coefficients. They correspond to the
results of the transformation (9) for discrete
values of a = 2m with m   indicating the
decomposition level.
The two filters of the bank result from
the relation between the spaces of subsequent
resolution and are therefore directly dependent
from the structure and the properties of the
chosen wavelet and scaling function.
The orthogonal discretisation of the
time-frequency domain cannot be used
straightforwardly for the analysis of the series
of wavelet coefficients, due to the downsampling. This leads to a position-dependent representation of the signal characteristics in the
coefficient series, which is disadvantageous for
locating certain patterns, like steps or sudden
linear changes, and to an increase of the sampling interval, which impedes on the estimation
of the cross-covariance function from the series
of coefficients. To circumvent these disadvantages the downsampling step was replaced by
the upsampling by 2 of the filter coefficients.
This discretisation technique leads to the unde-

(16)

In case of homogeneous variance it satisfies the following probability relation:


P  max k Dk  b   1  2  1 e2 j b (17)
j

2 2

j1

from which quantiles corresponding to a certain
probability can be derived by numerical methods. For a confidence level of 95% the quantile b equals 1,358. In case that the teststatistics (16) exceeds the quantile computed
from (17) a variance change-point is marked at
the position where Dk achieves its maximum
and the test is repeated on each segment of the
time series. The test procedure is iterated until
all segments with homogeneous variance are
identified in the time series (Inclan and Tiao,
1994).
It is advantageous to verify the stationarity of variance at the level of the wavelet
coefficients. Thus, it is possible to allocate the
change of variance to a certain spectral component and consider it in the functional model, by
introducing a new amplitude parameter just for
this component. This way, one avoids an overparameterization of the model. Further components with a stationary variance and a strong
contribution to the total variance may cover
potential changes on frequency components
with less power. This masking effect can be
reduced or even avoided if the spectral compo-7-

cimated wavelet transform (u.w.t.), which is not
longer an orthogonal transform. However, by
normalizing the energy of the used filters the
relation (15) remains valid also for the u.w.t
coefficients. Hence, the use of the wavelet
transform reduces in practice to filtering, which
is a common operation, already used for the
system identification. The numerical complexity of the u.w.t. is of order O(N log2N) and
equals that of the Fast-Fourier transform. Compared to methods described in section 1, the use
of the wavelet-based system identification
implies no increase of the algorithmic and the
numerical complexity. The advantages of its
practical application in deformation analysis are
presented in the next chapter.
4. Applications of the wavelet-based system
identification
At present wavelets are used in geodesy
mainly for topics concerning earth rotation and
earth gravity field [Schmidt, 2001] and digital
terrain modeling [Beyer, 2005]. In the following the wavelet-based system identification
technique is used to model the deformations
induced by the influences of changing water
pressure during the lock activity, and the temperature on the northern tower of the lock
Uelzen I, which was built at the Elbe side
channel, in the northern part of Germany. The
analyzed time series results from an observation period of 18 days. The deformations refer
to the tilt of the northern tower, and were
measured with an automatic plummet system at
a sampling interval of 1 min. This sampling
interval is necessary in order to capture adequately the course of the deformation due to
changing water pressure. Thereby, two levels of
the re corded time series can be distinguished,
corresponding to the “empty lock” and the
“filled lock” states. Because the lock activity
itself is short compared to the time the ships
needs to enter and to exit the lock, the transition
between the two levels contains only a few
records and appear therefore in the time series
as sudden changes of the equilibrium states.
These irregular changes that depend on the ship
traffic overlap with the periodic component of
the deformation induced by temperature. The
first stage in the dynamic modeling of the
observed deformation process is the identifica-

tion and the modeling of the stepwise changes
occurring due to the water pressure on the lock.
Therefore the wavelet transforms of the time
series of water level and tilt were performed
using the Haar wavelet (12). By searching for
local maxima according to the property (11), all
the sudden changes could be identified in the
time series of the water level. Subsequently, the
duration and the magnitude of the changes were
estimated using a Gaussian reference function.
The known 23 m variation of the water level in
the lock was estimated in 96 % of cases. The
cause for the remaining 4 % of incorrect estimates is not stochastic, as it comes from
changes of the velocity of filling or emptying
the lock, which induces different slopes during
the transition. The standard deviation of the
estimation calculated with respect to the reference value is of 0.9 m. Its difference to the
nominal accuracy of the sensor is not significant. In the time series of tilt 4,1 % of the
changes were not identified. But in all of these
cases the unidentified changes are small deformations that occur due to the water pressure on
the lock’s ground.
From the corresponding changes in the
series of water level and tilt, the step response
of the tower was calculated using the relation
(6a). Figure 1 displays the resulting values.
One can see that the structure’s step response is not constant. It depends on the longterm variation of the temperature. Theses two
measures are negatively correlated, indicating
that the deformation of the tower is of increased
magnitude for lower temperatures. This effect
H (mm/m)

0.06
0.04
0.02

5.000

15.000
Time (min.)

25.000

Figure 1 – Step responseH of the tower
can not be discovered if one performs the system analysis only at discrete locations of the
time series. For this particular structure it is not
possible to obtain a continuous estimation of
the reaction time, because of the composite
reaction to the water pressure. During the
lock’s filling, the water pressure on the bottom
-8-

residual def. (mm)

of the lock causes in the first part a tilt towards
the lock chamber. With increasing water level
the lateral pressure acting directly on the tower
becomes dominant and causes the tower’s
tilting in the opposite direction. During the
lock’s emptying, the same effects succeed in
reversed order. These composite movements
correspond in the time series of the water level
to a single, continuous change. However, by
comparing the durations of the “small” deformations occurring in the first stage of the filling, and the ones occurring due to the side
pressure on the tower, with the total duration of
the water level change, it was possible to detect
that the high tilts occur only in the last third of
the filling process.
By means of the identified changes and
their properties, the deterministic signal d m, y(k)
was created for the time series of deformations
in order to transfer it into a time series with
stationary mean according to equation (5). The
resulting signal y1(k) is shown in Figure 2. As it
can be noticed y1(k) contains a dominant periodic component with the period of one day that
is generated by the influence of temperature. To
perform the system identification for this periodic component, it was first necessary to downsample the time series of tilts, because the
temperature was recorded at an interval of
10 min. The wavelet transforms of these series
were performed using a Daubechies wavelet
with four vanishing moments [Percival and
Walden, 2002]. This wavelet was chose because it is a good compromise between the

models (1) and (2). The resulting system parameters are presented in Table 1. For comparison, the parameters obtained from the original
observations are also listed.
System identificaoriginal
wavelet
tion from:
observations coefficients
|G(w)| in (2)
0.034
0.024
[95% confid.int.]
[0.02
0.05]
[0.02
– 0.04]
(mm/°C)
g in (1)
0.026
0.023
(Std.dev.)
(0.0003)
(0.0002)
(mm/°C)
Reaction time
3.0
3.6
(correlation) (h)
(0.43)
(0.93)
Coefficient of
18.8
86
determination
Table 1 – Results of system identification for
periodic components

As can be noticed from Table 1 the results of the wavelet-based system identification
reflect a superior quality with respect to the
model based on the original observations,
which expresses by the higher coefficient of
determination and by a higher correlation between the influencing and the deformation
measures. A further improvement concerns the
distribution of the model residuals. The residuals of the traditional model, which includes
only the temperature effect and is solved at the
level of the original observation, differ significant from the theoretical normal distribution,
indicating, that there are still unmodelled characteristics contained in the data. These characteristics are to a main part induced by the unmodelled effect of water pressure. Opposed to
the traditional model the extended waveletbased model proposed in this paper leads to
residuals which fit a theoretical normal distribution. Therefore all systematics are captured
in the model, such that a thorough knowledge
about the deformation behavior of the structure
is obtained in this way.
The second application pertains the
modeling of the oscillations of the tower of a
wind energy turbine due to the influences of
wind and operating states. The analyzed time
series contains 14671 observations which correspond to a period of 40.08 minutes. The data
was recorded with a uniaxial inclinometer
mounted at a height of approx. 52 m. The re-

13.5
13.0
12.5
12.0
11.5

5.000

15.000
time (min.)

25.000

Figure 2 – Residual deformation y1(k)
sharpness of the separation of spectral components and the resulting filter length. The periodic component was located by the variance
analysis of the obtained wavelet coefficients in
the series corresponding to a = 27.
These series of coefficients obtained for
the temperature and the tilts were used to perform the system identification according to the
-9-

12p+f1

amplitude (mgon)

30
20
f0
10
0

0

9p
1p
0.5

15p

3p
1
1.5
2
frequency (Hz)

2.5

3

amplitude (mgon)

Figure 3 – Amplitude spectra of the tilt measurements of the tower
The model based on the entire data set
led to unsatisfactory results, as can be seen
from Figure 4. The diminishing of the amplitudes is clearly observable, but the leftover
energy visible primarily in the eigenfrequencies
indicates that further improvement of the model
can still be attained.

One reason for the unsatisfactory result
is the variation of the oscillations’ amplitude
due to changes of the wind’s velocity induced
by turbulences. They express themselves in a
change of the variance. A useful method to
detect variance change points is the variance
homogeneity test based on the relations (16)
and (17). If the test is applied directly on the
data of the original time series, the test statistic
does not indicate any variance change. But this
procedure is rather insensitive because the
larger variance on some frequencies might
cover effects occurring on frequencies with
lesser variance. Additionally, the non-stationary
effect cannot be attributed to a certain frequency, which makes it hard to interpret.
To overcome these disadvantages the
signal was decomposed by a Discrete Wavelet
Transform using a Daubechies wavelet with
four vanishing moments [Percival and Walden,
2002]. After the transformation the signal
components corresponding to the scale’s passband were obtained. To project all dominant
frequencies onto the corresponding wavelet
coefficients, four decomposition levels were
necessary. Due to the isometry property (15),
the analysis and modeling of the periodic components at the level of the original observations
and at the level of the obtained wavelet coefficients are equivalent.
Each of the resulting series of coefficients was checked for the stationarity of the
variance by means of the variance homogeneity
test. The identified intervals with constant
variance are shown in Figure 5 exemplary for
the coefficient series obtained for a = 24. This
series contains the first eigenfrequency f0. The
amplitudes of the periodic components were esWavelet coefficients

cording rate was about 6.1 Hz. During the
period of the analyzed time series the wind
energy turbine had a nearly constant power
output of 110 kW and a rotor velocity of
12 rpm. The result of the spectral analysis of
the time series is shown in Figure 3. The obtained amplitude spectra reveals dominant
periodicities corresponding to the first and
second eigenfrequency of the tower (f0 and f1
respectively), as well as rotation induced frequencies (1p – the rotor-frequency, 3p – the
blade frequency as well as higher harmonics of
the blade frequency). If the amplitudes of these
dominant frequencies are estimated using the
model (8) one expects white noise as residuals.
In addition to the discussed seven frequencies,
further peaks occur at other frequencies (e.g.
0.42 Hz, 1.52 Hz or 1.92 Hz) for which no
physical interpretation could be given, nor
repeatability established. Therefore, they were
treated as local effects and were not considered
in the adjustment model (8).

300

100
0
-100

30
20

-300

10
0

0

0.5

1

1.5
2
frequency (Hz)

2.5

3

Figure 4 – Amplitude spectra of the residuals of
the global model (8)

0

200

400
600
Coeff No.

800

Figure 5 – Identified intervals with homogeneous variance
timated from the wavelet coefficients, applying
model (8) separately for each interval of homogeneous variance. Substituting the wavelet
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leads to an improved quality of the deformation
models in case of both non-stationary and
stationary time series. Moreover the concepts of
the reduced behaviour model are retained and
the algorithmic and numerical complexities do
amplitude (mgon)

coefficients with the modelled signals resulting
from the model (8) on each interval, a global
signal was obtained by inverting the Wavelet
Transform. Due to the orthogonality property of
the wavelet transform, the deviation from the
recorded data is coming exclusively from the
model. This allows its objective evaluation by
analysing the residuals.
The spectrum of the residuals is shown
in Fig. 6. Compared to the energy budget remaining after modelling the entire time series,
an improvement can be observed especially for
the eigenfrequencies.
The improvement is expressed also in
the standard deviation of the residuals, which
decrease by 15 % if they are treated as uncorrelated and by 57% if still existing correlations
are accounted for. This indicates that an improvement of the model quality could also be
obtained in the case of deformation processes
with non-stationary variance.
5. Conclusion
The proposed wavelet-based approach
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Figure 6 – Amplitude spectra of the residuals of
the refined model
not increase in comparison to the methods that
are currently used. Future work will concentrate
on refined techniques for the identification of
changes in mean and variance that are based on
more general assumptions than the one used so
far.
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Urmărirea modificărilor liniei de coastă în cadrul studiilor de analiză a modificărilor de mediu în zona costieră românească*
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Rezumat
În cadrul acestui articol este prezentat un studiu al evoluţiei fenomenului de eroziune costieră
pentru litoralul Românesc, în contextul studiilor de mediu . Este prezentată o analiză multitemporală a
unor imagini Landsat ce acoperă o perioadă de 20 de ani.
Cuvinte cheie: Teledetecţie, zonă costieră, Landsat
*

Referent: prof.univ.dr.ing.Lucian Turdeanu
Ing, cercetător ştiinţific la S.C. OPTOELECRONICA -2001 S.A., alex@optoel.ro
2
Profesor dr. Ing. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti
3
Ing, cercetător ştiinţific la Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură
4
Ing, cercetător ştiinţific la Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură
1

1. Introducere
Atunci când se vorbeşte de metodele de
evaluare a stării mediului, în legislaţia de mediu
a Uniunii Europene, se poate remarca faptul că
metodele de colectare a datelor se referă doar la
tehnici de analiză clasice şi nu au în vedere
implicarea tehnicilor de teledetecţie, cel puţin
nu în măsura pe care diferitele studii, realizate
chiar cu fonduri europene, au dovedit că se
poate.
Politica de mediu a Uniunii Europene a
apărut, ca domeniu separat al preocupării comunitare, în anul 1972, impulsionată de o
conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite
asupra mediului înconjurător [1], care a avut
loc la Stockholm, în acelaşi an. În prezent, baza
legală a politicii de mediu a UE este constituită
de articolele 174 - 176 ale Tratatului CE, la
care se adaugă articolele 6 şi 95. Articolul 174
este cel care trasează obiectivele politicii de
mediu şi conţine scopul acesteia - asigurarea
unui înalt nivel de protecţie a mediului, ţinând
cont de diversitatea situaţiilor existente în
diferite regiunii ale Uniunii. Acestuia i se adaugă peste 200 de directive, regulamentele şi
deciziile adoptate, care constituie legislaţia
orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul
protecţiei mediului.
Indicatorii de mediu sunt instrumente

capabile să măsoare progresul realizat în direcţia protecţiei mediului pe termen lung. Cantităţile direct măsurabile sunt necesare pentru a
realiza statistici privind resursele de apă ale
subsolului şi de la suprafaţa, managementul
apei uzate, degradarea zonelor costiere datorită
poluanţilor transportaţi de către râuri, poluarea
directă a mării din cauza deversării de produse
petroliere, eroziunea costieră.
Urmărirea modificărilor liniei ţărmului
necesită mai întâi stabilirea unei rezoluţii spaţiale optime, pentru datele de teledetecţie; aceasta este o problemă delicată, deoarece creşterea
rezoluţiei spaţiale implică creşterea volumului
de date, iar suprafaţa acoperită de o singură
imagine scade simţitor. Preţul ridicat al datelor
de rezoluţie foarte mare este şi el un factor care
trebuie luat în considerare la stabilirea rezoluţiei spaţiale necesare / optime. În ceea ce priveşte
rezoluţia temporală, trebuie acceptat compromisul că nu se poate obţine o acoperire globală/
regională la intervalele de timp, aşa cum sunt
ele cerute de oceanografi – mai precis din oră în
oră – pentru anumite fenomene.
2. Urmărirea modificării liniei de coastă
În cazul urmăririi modificării liniei de
ţărm, sunt suficiente înregistrări preluate la
momente care să urmărească evoluţia în timp a
fenomenului de eroziune. În acest caz, senzorii
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Landsat TM si ETM+, precum şi SPOT asigură
rezoluţii temporale suficiente, dar din punct de
vedere al rezoluţiei spaţiale, pentru a asigura o
determinare precisă a limitelor, sunt necesare
imagini cu rezoluţii sub 1 m. Imaginile de acest
tip, cu rezoluţie foarte mare, sunt capabile să
furnizeze informaţii foarte precise privind
distribuţia spaţială a trăsăturilor de mediu.
Pe măsură ce creşte insă rezoluţia, scade
şi capacitatea imaginilor de a oferi informaţii
pentru suprafeţe foarte intinse, crescănd numărul de imagini necesare acoperirii unei zone,
creşte atât preţul de achiziţie al imaginilor căt şi
costul aferent operaţiilor de prelucrare.
Procesele morfodinamice care se desfăşoară în zona ţărmului românesc al Mării Negre
sunt determinate în mod esenţial de variaţia în
timp şi spaţiu a factorilor hidrodinamici - valuri
şi curenţi marini - pe de o parte, şi a celor statici – structura litografică şi construcţiile hidrotehnice litorale, pe de altă parte [2].
Morfodinamica ţărmului este influenţată şi de
factori secundari cum sunt: aportul de ape
continentale şi aluviuni, configuraţia fundului
mării în zona de mică adâncime a platformei
continentale şi gradul său de expunere la valuri
şi curenţi, aspectul topografic al litoralului,
oscilaţiile periodice ale nivelului mării etc.
Acţiunea simultană şi continuă a tuturor acestor
factori face ca întreg profilul ţărmului să se
găsească într-un echilibru labil.
In prezent, zona este caracterizată
printr-un proces de diminuare a plajelor sub
actiunea abrazivă a valurilor şi curenţilor marini. Lucrările de protecţie a plajelor, executate
cu precadere în perioada anilor 1990-1997, nu
au reuşit sa stopeze acest fenomen.
Pentru rezolvarea acestei probleme am
selectat o metodă simplă, bazată pe compararea
situaţiei liniei ţărmului românesc la date diferite:
 1980 – Hartă la scara 1:25000;
 1990 – Imagine satelitară LANDSAT MSS;
 1987 - Imagine satelitară LANDSAT TM;
2000 - Imagine satelitară LANDSAT ETM;
Procesul de obţinere a informaţiilor privind evoluţia liniei ţărmului a constat în principal din vectorizarea liniei de ţărm şi compararea prin suprapunere a vectorilor rezultaţi . O
analiză cantitativă precisă a nu se poate efectua

datorită rezoluţiei relativ scăzute a imaginilor
Landsat. Cu toate acestea, anumite modificări
pot fi puse in evidentă si zonele cu o dinamica
costieră mare pot fi identificate şi investigate
punctual cu ajutorul altor metode care să asigure precizia corespunzătoare..
Au fost utilizate, ca baza topografică,
hărţi la scara 1:100.000 şi 1:25:000 în proiecţia
Gauss, transformarea în sistemul Stereo70 fiind
efectuată ulterior prin transcalculul coordonatelor cu ajutorul programului de calcul al
CRUTA[3].
Imaginile satelitare au fost aduse în sistemul de coordonate Stereo 70. Cu ajutorul
pachetului de programe ESRI-ArcView a fost
vecorizată linia ţărmului atât pe hărţile 1:25000
cât şi pe imaginile satelitare Landsat
Din analiza acestor vectori a rezultat că
ţărmul a suferit o serie de modificări atât “pozitive” cât şi “negative”.
Modificări POZITIVE le-am numit pe
cele in care linia ţărmului a avansat în mare.
Modificări NEGATIVE le-am numit pe
cele in care linia ţarmului a suferit modificări
negative, adică procesul de eroziune datorat
curenţilor marini a avansat.
Din păcate modificările NEGATIVE
sunt mult mai numeroase şi se intind pe o lungime de ţărm mult mai mare decât cele POZITIVE.
În figurile 1 şi 2 sunt prezentate câteva
exemple de modificare a liniei ţărmului. Aşa
cum se poate observa din figura 1, regresia
ţărmului este evidentă pentru intervalul de timp
1980-2000. Din pacate, imaginile Lansat, datorită rezoluţiei medii, nu permit o apreciere
cantitativă precisă a acestui fenomen de regresie. O altă sursă de erori constă în imperfecţiunile procesului de registratie al imaginii. Aceste
imperfecţiuni se datorează în principal faptului
că nu dispunem de puncte de sprijin pentru
toată imaginea, acestea fiind grupate doar în
parea stângă a imaginii.
În Figura 2 este prezentat un detaliu din
zona Gura Protiţa. Tendinţa naturală este de
închidere a lagunei. Pe acest sector al liniei de
ţărm s-au constatat fenomene de avansare spre
interior a liniei de ţărm. Fenomenul se datorează acţiunii combinate a vânturilor şi valurilor.
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3. Concluzii
Utilizarea imaginilor satelitare LANDSAT permite o apreciere doar aproximativă a
acestor modificări, rezoluţia relativ scazută (30
m), nu permite efectuarea unor măsurători de
precizie. Cu toate acestea diferenţele observate,
chiar dacă nu pot fi apreciate cu precizie, indică

evoluţia fenomenului de eroziune / acumulare
(depunere). Pentru o urmărire mai precisă a
acestei evoluţii a liniei ţărmului trebuiesc utilizate imagini satelitare multitemporale de inalta
rezolutie (SPOT 5, IKONOS, QUICKBIRD)
sau imagini aeriene.
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Figura 2. Analiza multitemporală a vectorilor extraşi din linia ţărmului pentru anii 1980, 1990, 1997
şi 2000
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Coastal erosional phenomena for the Romanian Black Sea zone in the frame of environmental studies
Abstract
In this paper is presented a study regarding the erosional phenomena affecting the Romanian
Black Sea Coast, in the context of environmental studies. A multitemporal analysis of vectors extracted
from maps and Landsat images , covering almost 20 years, is presented.
Key words: Remote sensing, coastal zone, Landsat.
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Model de program pentru analiza reliefului*)
Mihail – Gheorghe DUMITRACHE1

Rezumat
Fotogrammetria şi Teledetecţia oferă posibilităţi multiple de prospectare a geomorfosistemului, prin utilizarea
mijloacelor active şi pasive, punând la dispoziţie, ca sursă de programare, o imensă bază de date. Prelucrarea acestei baze de date, în conformitate cu diferitele forme de relief, revine analizei geomorfologice care, prin aplicarea unor procedee şi criterii geomorfologice, selectează informaţiile cu specific geomorfologic. Rezultatele acestor analize şi interpretări geomorfologice se concretizează în produsele obţinute de cartografierea geomorfologică, reprezentate de multitudinea hărţilor şi planurilor geomorfologice prin intermediul calculatorului.
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1. Introducere
Modelul reprezintă sistemul teoretic
(logico-matematic) sau material cu ajutorul căruia pot fi studiate, indirect, proprietăţile şi
transformările unui alt sistem mai complex (sistemul original) cu care modelul prezintă o
anumită analogie. Modelul reprezintă o simplificare, o reflectare numai parţială a obiectului
(se neglijează anumite laturi neesenţiale pentru
studiul dat), având ca scop să ofere un material
mai accesibil investigaţiei teoretice sau experimentale.
2. Conceptul de elaborare a unui model de
program pentru analiza reliefului pe calculator
Concept (lat. conceptum = cugetat, gândit) este forma logică reprezentând cea mai
înaltă treaptă de abstracţie, susceptibilă de o
continuă perfecţionare prin ridicarea progresivă
a gândirii de la simplu la complex, prin oglindirea din ce în ce mai exactă a realităţii obiective,
în continuă transformare.
A elabora (lat. elaborare) înseamnă a
da o formă definitivă unei idei, unei doctrine,
unui text: a formula. Elaborare reprezintă acţiunea de a elabora iar rezultatul ei, formulare.
În rezolvarea unei probleme cu ajutorul
unui sistem de calcul (calculator electronic),

funcţie de complexitatea acesteia, trebuie ca,
pentru a obţine soluţia căutată, să parcurgem
mai multe etape, cum sunt, de exemplu, următoarele:
1) Enunţarea problemei, specificarea ei
şi formularea matematică a acesteia, prin care
se precizează problema de rezolvat.
2) Alegerea metodei numerice şi determinarea algoritmului de rezolvare a problemei,
prin luarea în considerare a criteriilor: precizie,
viteză de calcul, cantitate de date cu care se lucrează, simplitatea formulelor.
3) Descrierea algoritmului metodei numerice şi codificarea algoritmului.
4) Întocmirea programului de calcul
prin codificarea algoritmului într-unul din limbajele de programare (BASIC, FORTRAN,
COBOL, PL/1 etc.). Scrierea programului se
poate face urmărind schema logică, sau procedura scrisă în pseudocod. Se obţine astfel o înşiruire logică a instrucţiunilor, care formează
programul iniţial şi nu cel final.
5) Testarea, validarea şi definitivarea
programului.
6) Definitivarea documentaţiei cuprinsă
în dosarul de programare ce conţine: descrierea
problemei, schema logică a modulelor, programul sursă, instrucţiuni de utilizare şi exemple
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de control.
7) Interpretarea rezultatelor şi întreţinerea programului care este nelimitată [Dodescu,
Odăgescu, Năstase, Copos, 1993].
3. Metodologia aplicată în realizarea unui
model de program pentru analiza reliefului
Un model de program pe calculator
poate fi reprezentat prin descrierea algoritmului. Algoritm derivă din numele marelui matematician arab Muhammad ibn Musa al –
Horezmi (al – Khwarizmi), (780 – 850); termenul algebră provine din opera matematică
„Kitab al – jabr al – mukuabala”, datorându-ise introducerea cifrelor arabe. Iniţial, termenul
„algorism” desemna un proces de calcul desfăşurat în sistem de numeraţie zecimal şi utilizând
cifre arabe.
G.W. Leibnnitz (1646 – 1716) foloseşte
primul denumirea algoritm cu semnificaţia actuală: regulă de calcul (reţetă) care permite ca,
pentru o anumită clasă de probleme, să se obţină soluţia acestora pornind de la datele iniţiale,
prin intermediul unui şir ordonat de operaţii
efectuate
cvasimecanic
[Săvulescu,
Moldoveanu, 2002].
Un algoritm este o secvenţă finită de
operaţii cunoscute, ordonată şi complet definită,
care se execută într-o ordine stabilită, astfel încât pornind de la un set de date (datele problemei / intrări) ce îndeplinesc anumite condiţii,
obţinem, într-un interval de timp finit, un set de
valori (soluţiile problemei / ieşiri).
Algoritmul este un sistem de reguli care, aplicat la o anumită clasă de probleme de
acelaşi tip, conduce de la informaţia iniţială I la
soluţia S, cu ajutorul unor operaţii succesive,
ordonate, unic determinate.
Un algoritm trebuie să se caracterizeze
prin următoarele:
- Generalitate – să fie aplicabil la o mulţime de date iniţiale, pentru că nu trebuie
să rezolve numai o problemă ci toate problemele din clasa respectivă.
- Eficacitate – rezolvarea problemei din
clasa pentru care a fost conceput, indiferent de sistemul de date iniţiale.
- Claritate – descrierea riguroasă, fără ambiguităţi, a tuturor operaţiilor care urmează a se efectua, în toate cazurile care pot

apare. Trebuie să poată fi executat automat (mecanic), pornind de la precizarea
univocă a etapelor de prelucrare implicate.
- Unicitate – toate transformările intermediare făcute asupra informaţiei iniţiale
sunt unic determinate de regulile algoritmului.
- Finalitate – numărul de transformări intermediare aplicate asupra informaţiei
admisibile (iniţiale) pentru a obţine informaţia finală (soluţia) este finit
[Dodescu, Odăgescu, Năstase P, Copos,
1993].
Fiecare propoziţie a unui algoritm este o
comandă care trebuie executată. Comanda specifică o operaţie (acţiune) care se aplică datelor
algoritmului, determinând modificarea acestora.
În ansamblu, algoritmul specifică posibile succesiuni de transformări ale datelor, care conduc
la aflarea rezultatelor.
Principalele proprietăţi solicitate unui
algoritm sunt următoarele:
- să fie bine definit, operaţiile cerute să fie
specificate riguros şi fără ambiguitate;
- să fie descris foarte exact, astfel încât maşina programabilă să-l poată realiza;
- să fie efectiv, adică să se termine după
executarea unui număr finit de operaţii;
- să fie universal, astfel încât să permită rezolvarea unei clase de probleme.
Reprezentarea algoritmilor se face în
limbaje specializate, care reprezintă forme convenţionale de reprezentare, aşa cum sunt:
schemele logice sau organigramele şi limbajele
pseudocod.
4. Limbaje de programare şi sisteme de operare
Programul este o succesiune de instrucţiuni care definesc în mod univoc un algoritm
de rezolvare a unei probleme [Dodescu,
Odăgescu, Năstase, Copos, 1993].
Cea mai simplă metodă de reprezentare
a algoritmilor este utilizarea limbajului natural,
care are însă următoarele inconveniente: urmărirea dificilă a problemelor complexe, neclaritate şi ambiguitate datorate nestandardizării modului de exprimare, lipsa de concizie, dificulta-
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tea înţelegerii de către persoanele care nu vorbesc limb respectivă.
Limbaj de programare este orice limbaj
folosit pentru descrierea algoritmilor şi a structurilor de date. Elementul constitutiv este instrucţiunea, care reprezintă exprimarea într-o
formă riguroasă a cererii de utilizare a unei
operaţii şi precizează tipul operaţiei, precum şi
locul operanzilor şi a rezultatului în memorie.
Relaţiile algoritm de calcul/limbaj de
programare/program sunt prezentate în figura 1.
Algoritm de calcul

Succesiune de operaţii
Configurarea operaţiilor
Program (mulţimea
ordonata de
instrucţiuni într-un
anumit limbaj)

Limbaj de programare
(mulţimea
instrucţiunilor
limbajului)

te prin cuvinte şi propoziţii preluate din limbajul natural. Unei instrucţiuni în limbaj de nivel
înalt îi corespund mai multe instrucţiuni în cod
maşină.
Limbajele de nivel înalt au ca avantaje:
naturaleţea prin care se apropie de limbajele naturale sau de limbajul matematic, uşurinţa de
înţelegere şi utilizare, portabilitatea adică posibilitatea de a fi executate pe calculatoare diferite, eficienţa în scriere prin definirea de noi tipuri şi structuri de date, operaţii etc.
Limbajele procedurale sunt folosite
pentru descrierea algoritmilor, fiind limbaje algoritmice. Algoritmul este descris printr-un set
de instrucţiuni ordonate, aşa cum este cazul
limbajelor BASIC, PASCAL, ALGOL, COBOL, FORTRAN, PL1.
Limbajele neprocedurale sunt acelea în
care succesiunea instrucţiunilor în cadrul unui
program nu influenţează decât în foarte mică
măsură succesiunea executării lor, ca de exemplu APL, GPSS, ISIMUB, SYMSCRIPT.
Limbajele specializate sau orientate pe
problemă/aplicaţie prezintă o mulţime de funcţii care pot fi referite explicit: simulări de procese (continui sau discrete), integrări numerice,
rezolvarea sistemelor de ecuaţii algebrice sau
diferenţiale etc.
Limbajele conversaţionale asigură posibilitatea dialogului utilizator – sistem, pe parcursul fazei de execuţie a unui program. Pentru
rezolvarea de probleme tehnico – economice se
utilizează limbajele BASIC, FORTRAN,
QUIKTRAN, APL, CAL etc.
Limbajele de programare ale inteligenţei artificiale constau în prelucrarea listelor,
programarea logică, programarea orientată pe
obiect, aşa cum sunt LISP, PROLOG,
PLANNER, SMALLTALK etc.
Un program reprezintă o listă de instrucţiuni detaliate, prin care sunt descrise operaţiunile care trebuie efectuate de către calculator pentru a îndeplini o anumită sarcină, sau
pentru a rezolva o anumită problemă. Există
mai multe tipuri de programe:
- Programe de sistem (System Software) –
facilitează utilizarea calculatorului şi accesul la funcţiile acestuia, reprezentând
sistemul de operare.

Figura 1
Limbajul cod maşină reprezintă şiruri
de cifre binare, octale sau hexazecimale, organizate pe zone ale memoriei, sau folosind denumirile simbolice (mnemonice) ale instrucţiunilor, evidenţiind instrucţiunile faţă de zonele
de date. În acest fel, instrucţiunile sunt furnizate
direct în formă numerică. Limbajele cod maşină
au următoarele neajunsuri: folosirea instrucţiunilor în cod maşină este greoaie şi poate genera
multe erori, programele scrise în cod maşină
sunt prea greu de înţeles şi de modificat, programarea este o activitate consumatoare de
timp şi costisitoare, programele sunt specifice
unui anumit model de calculator.
Limbajul de asamblare reprezintă coduri pentru instrucţiuni, adresare simbolică, utilizarea macroinstrucţiunilor, acces la bibliotecile de subprograme. În cadrul unui limbaj de
asamblare, fiecărei instrucţiuni a Unităţii Centrale de Prelucrare îi corespunde o instrucţiune
literală numită mnemonică.
Limbajul de nivel înalt face ca operaţiile de prelucrare, control şi celelalte facilităţi să
nu fie legate de echipamentul sistemului de calcul, de tipurile de date reprezentate în zonele de
memorie ale calculatorului, de operaţiile primitive etc. Limbajele de nivel înalt, numite şi limbaje universale, prezintă instrucţiunile exprima- 18 -

Programe de aplicaţii (Aplication Software) – rezolvă o problemă dintr-un domeniu specific.
- Programe cu aplicabilitate generală, utilizate în domenii aparent total diferite.
5. Programarea structurată
Programarea structurată reprezintă o
metodă independentă de limbajul de programare, ea acţionând la nivelul modului de lucru. Ea
reprezintă o manieră de concepere a programelor potrivit unor reguli bine stabilite, utilizând
un anumit set redus de tipuri de structuri de
control. O structură de control reprezintă o
combinaţie de operaţii utilizată în scrierea algoritmilor. Un program structurat este constituit
din unităţi funcţionale bine conturate, ierarhizate conform naturii intrinseci a problemei. Scopul programării structurate este elaborarea unor
programe uşor de scris, de depanat şi de modificat (actualizat) în caz de necesitate.
Structurile de control utilizate în programarea structurată sunt următoarele:
secvenţa – o succesiune de comenzi care conţine o transformare de date;
decizia – alegerea unei operaţii sau a
unei secvenţe dintre două alternative posibile:
-

a. decizia cu varianta unei căi nule – If –
then – else.
b. decizia cu nici o variantă nulă – If –
Then – Else.
2)
ciclu / bucla / iteraţia – executarea unei secvenţe în mod repetat, în funcţie de o
anumită condiţie:
a) ciclu cu test iniţial – cât timp / While –
Do; atunci când condiţia este falsă de la
început, secvenţa a nu se execută niciodată şi rezultă faptul că numărul de iteraţii este 0;
b) ciclu cu test final – până când / Do –
Until; deoarece testarea condiţiei se face
la sfârşit, secvenţa se execută cel puţin o
dată, rezultând că numărul de iteraţii este mai mare ca 0;
c) ciclu cu contor – For – to – Next – Stop.
3)
selecţia – o extindere a operaţiei
de decizie, care permite alegerea uneia dintre
mai multe posibilităţi: Do – Case 1 … n – End
Case.
Instrucţiunile limbajului de programare

descriu acţiunile asupra datelor într-un mod bine precizat.
1)
instrucţiuni simple de tip: atribuire / asignare, instrucţiunea procedură, go to şi
vidă.
2)
instrucţiuni structurate:
a. compusă (secvenţa) Begin – End;
b. repetitivă: While – Do; Repeat –
Until; For – To / Downto – Step –
Next.
c. condiţională: If – then – else; Case –
of – End.
Metoda programării structurate determină ca orice algoritm să se descompună întrun număr oarecare de secvenţe specifice numite
structuri, care pot fi dezvoltate şi testate, ca algoritm
de
sine
stătător
[Săvulescu,
Moldoveanu, 2002].
1)
Structura lineară – executarea în
succesiune a două secvenţe distincte: → X →
Y→Z
Ca exemplu se prezintă un subprogram
care determină trasarea sistemului de referinţă
(i.e. a celor două axe de coordonate X şi Y)
pentru reprezentarea unui profil longitudinal pe
interfluviu.
Option Explicit
Private Sub image1_MouseDown(Button As
Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
PSet (CurrentX + 13, CurrentY + 15)
End Sub
Private Sub image1_MouseMove(Button As
Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
Button = 1: Line -(X, Y)
End Sub
Private Sub image2_MouseDown(Button As
Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
PSet (CurrentX - 13, CurrentY + 15)
End Sub
Private Sub image2_MouseMove(Button As
Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
Button = 1: Line -(X, Y): End Sub
2)
Structura alternativă – evaluarea
unei propoziţii logice c, funcţie de rezultatul căreia (adevărat / fals) se ia decizia parcurgerii
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uneia dintre secvenţele X sau Y. Această structură se numeşte If C then X else Y. Este posibil
ca una dintre alternative să fie vidă, situaţie în
care structura se numeşte If – Then → C (Yes)
→X.
Exemplul următor reprezintă un subprogram în cadrul căruia are loc acţiunea de selectare a unor unităţi montane pentru care se
doreşte să se reprezinte profilul longitudinal pe
interfluviu.
Private Sub cmbMnt_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If cmbMnt.Text = "Muntii RODNEI" And
keycode = H1C Then shpRDN.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
a.
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii CEAHLAU"
And keycode = H1C Then shpCHL.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
b.
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii BUCEGI"
And keycode = H1C Then shpBCG.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii FAGARAS" c.
And keycode = H1C Then shpFGR.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii RETEZAT"
And keycode = H1C Then shpRTZ.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii SEMENIC"
And keycode = H1C Then shpSMN.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii BIHOR" And
keycode = H1C Then shpBHR.FillColor =
RGB(0, 255, 0)
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
cmbMnt.AddItem "Muntii RODNEI"
cmbMnt.AddItem "Muntii CEAHLAU"
cmbMnt.AddItem "Muntii BUCEGI"
cmbMnt.AddItem "Muntii FAGARAS"
cmbMnt.AddItem "Muntii RETEZAT"
cmbMnt.AddItem "Muntii SEMENIC"
cmbMnt.AddItem "Muntii BIHOR"
End Sub
Private Sub Picture1_Click()
If cmbMnt.Text = "Muntii RODNEI" Then
frmRDN.Show
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii CEAHLAU"
Then frmCHL.Show

ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii BUCEGI"
Then frmBCG.Show
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii FAGARAS"
Then FrmFGR.Show
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii RETEZAT"
Then frmRTZ.Show
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii SEMENIC"
Then frmSMN.Show
ElseIf cmbMnt.Text = "Muntii BIHOR" Then
frmBHR.Show
End If
End Sub
3)
Structura repetitivă (buclă, ciclu,
(loop)) – repetarea unei secvenţe de prelucrare.
- Structura While Do – repetarea unei
secvenţe cât timp este îndeplinită o anumită
condiţie: While C Do X.
- Structura Do – Until – repetarea unei
secvenţe până când o anumită propoziţie devine
adevărată: Do X Until C. Structura determină
executarea cel puţin o dată a secvenţei X.
- Structura Do – For – repetarea de un
anumit număr de ori a unei secvenţe date. Numărul de reluări a buclei este egal cu valoarea
variabilei de control a buclei. Dacă pasul P nu
este specificat, se subînţelege că are valoarea
implicită 1.
Se prezintă în continuare un exemplu
de subprogram care trasează profilul longitudinal pe interfluviu, pentru unităţile montane selectate anterior, cu evidenţierea cromatică a suprafeţelor de nivelare (i.e. suprafeţe cvasiorizontale).
Private Sub Picture1_Click()
Line (10, 0)-(10, 160)
Line -Step(250, 0)
m = 800
For n = 150 To 0 Step –10
PSet (0, n)
Print m
m = m + 100
Line (5, n)-(10, n)
Next n
PSet (0, 5)
Print "m"
m=0
For n = 10 To 260 Step 10
PSet (n, 165)
Print m
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m=m+1
Line (n, 160)-(n, 165)
Next n
PSet (265, 160)
Print "km"
For m = 150 To 155 Step 0.5
PSet (10, m)
For n = 1 To 90
Line -Step(X(n), Z(n)), RGB(255, 0, 0)
If Z(n) = 0 Then
Line -Step(-X(n), -Z(n))
Line -Step(X(n), Z(n)), RGB(0, 255, 0)
End If
Next n
Next m
PSet (10, 160)
For n = 1 To 90
Line -Step(X(n), Z(n)), RGB(0, 0, 0)
Next n
Line (10, 160)-(10, 195)
o
End Sub
o
6. Caracteristicile reliefului
Relieful prezintă câteva caracteristici
geomorfologice care pot fi cuantificate şi califi- o
cate în procesul de analiză a reliefului cu ajutorul programării pe calculator. Aceste caracteris- o
tici geomorfologice fundamentale ale reliefului
sunt reprezentate de morfografie, morfometrie,
morfogeneză, morfocronologie şi morfodinamică.
Morfografia
Caracteristicile morfografice ale formelor de relief care pot fi analizate şi prin intermediul programării pe calculator sunt reprezentate de:
- forma sau configuraţia interfluviilor;
- categoriile şi tipurile de interfluvii, de
exemplu principale şi secundare, de tip
ascuţit, rotunjit sau plat;
- structura reţelei de văi care poate fi radiar
concentrică, radiar divergentă, dendritică,
rectangulară, fluată etc.;
- forma sau configuraţia culoarelor de văi;
- categoriile şi tipurile de versanţi care pot
fi principali şi secundari, de tip concav,
convex, drept sau complex;
- categorii şi tipuri de suprafeţe reprezentate de cele orizontale sau cvasiorizontale şi
acelea care au diferite grade de înclinare.

Morfometria
Diferite caracteristici morfometrice
ale reliefului pot fi analizate prin programare pe
calculator, cele mai importante fiind:
- hipsometria diferenţiată altitudinal pe
trepte hipsometrice, cu evidenţierea altitudinilor absolute şi a celor relative;
- adâncimea fragmentării reliefului ca rezultat al raportării altitudinilor relative la
cele absolute;
- densitatea fragmentării reliefului ca raport
al lungimii reţelei hidrografice, atât a celei permanente cât şi a celei temporare, la
unităţile de suprafaţă (m2, ha, km2);
- declivitatea versanţilor ca raportare a
echidistanţei la intervalele hipsometrice;
- expoziţia versanţilor în funcţie de orientarea lor faţă de punctele cardinale şi intercardinale, putând fi:
a)versanţi însoriţi orientaţi către S şi
SV;
b)versanţi semiînsoriţi care sunt
orientaţi către V şi SE;
c)versanţi semiumbriţi având o orientare spre E şi NV;
d)versanţi umbriţi prezentând o
expunere către N şi NE.
Morfogeneza
Felul în care treptele majore de relief şi
apoi mezoformele şi microformele grefate pe
acestea s-au format, determină o diferenţiere a
caracteristicilor formelor de relief astfel:
- formele aparţinând reliefului fluviatil pot
fi:
o de acumulare: luncile sau albiile
majore cu diferite microforme de
genul grindurilor, ostroavelor, reniilor, conurilor de împrăştiere sau
agestrelor etc.;
o de eroziune: albiile minore sau talvegurile, malurile abrupte, organismele torenţiale, rupturile de pantă în talveguri (repezişuri, cascade,
cataracte) etc.
- formele de relief aparţinând zonei litorale
de tip:
o ţărmuri înalte: cu fiorduri, canale,
tip riass şi cu faleze;
o ţărmuri joase: cu limane, lagune,
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delte, estuare şi cu golfuri.
formele de relief glaciar: văi glaciare, circuri glaciare, karlinguri şi morene;
- formele de relief periglaciar: trene de grohotiş, torenţi de pietre, soluri poligonale;
- formele din domeniul reliefului structural
se deosebesc în funcţie de structura geologică astfel:
o structură cvasiorizontală: martori de
eroziune, suprafeţe structurale;
o structură monoclinală: alunecări de
teren, cueste şi curgeri noroioase;
o structură cutată: cute diapire şi domuri;
o structură faliată: horsturi şi grabene.
- forme incluse în relieful petrografic diferenţiate după litologie astfel:
o roci vulcanice: coloane, abrupturi,
martori de eroziune, platouri;
o roci metamorfice: creste, abrupturi,
falii etc.;
o roci sedimentare: crovuri, găvane,
padine, lapiezuri, doline, uvale, polii, poduri naturale, grote, peşteri,
bedlend-uri, păpuşi de loess etc.
- forme de relief rezultate în urma manifestărilor de tip eruptiv, de exemplu:
o vulcanic: coş crater, con, cinerite
etc.;
o pseudovulcanic: vulcani noroioşi,
gheizere şi izbucuri de ape termale.
- forme de relief antropice, rezultatul unor
activităţi diferite:
o de excavare: ramblee, cariere, mine,
gropi de diferite dimensiuni;
o de depozitare: halde de steril, ruine
de clădiri etc.
Morfocronologia
Diferenţierile temporale ale momentelor
de apariţie şi ulterior de evoluţie a diferitelor
forme de relief, prin corelaţii, comparaţii şi deducţii, precum şi stabilirea unor vârste relative
şi probabilitatea unor cronologii absolute, conduc la anumite caracteristici morfocronologice:
- platourile şi scuturile continentale sunt
anterioare lanţurilor montane;
- lanţurile montane au determinat, prin eroziunea la care au fost supuse, apariţia în
-

zonele adiacente a celorlalte trepte majore
de relief;
- în cadrul aceloraşi unităţi geomorfologice, cele care ocupă o suprafaţă mai mare
sunt anterioare celor care au o extensiune
spaţială mai mică;
- suprafeţele de nivelare şi terasele situate
la altitudini mai mari sunt anterioare acelora situate la altitudini inferioare.
Morfodinamica
Transformările care au loc la nivelul
geomorfosferei generează anumite caracteristici
în ceea ce priveşte dinamica fenomenelor şi a
proceselor geomorfologice astfel:
- deplasări care se produc brusc, fiind generate de mişcările seismice, erupţii vulcanice, sunt reprezentate de:
o prăbuşiri, surpări, năruiri, alunecări
de teren, curgeri noroioase, curgeri
de lave bazice etc.
- deplasări cere se produc lent, determinate
de mişcări orogenetice, epirogenetice,
izostatice sau eoliene, din care fac parte:
o deraziunile, creeping-ul, exaraţia,
înaintarea dunelor de nisip etc.
7. Programe de analiză a reliefului
Analiza reliefului prin intermediul programării pe calculator trebuie să ia în considerare toate caracteristicile geomorfologice ale
reliefului reprezentate de morfometrie, morfografie, morfogeneză, morfocronologie şi
morfodinamică.
Programe pentru interpretarea analitică a reliefului
Modelele de programe pentru interpretarea formelor de relief, posibil de a fi realizate
prin intermediul calculatorului pot fi, de exemplu, cele care au ca rezultat reprezentări grafice
şi/sau cartografice diferite cum sunt:
- Hărţi morfometrice:
o harta densităţii fragmentării reliefului;
o harta adâncimii fragmentării reliefului;
o harta pantelor (declivităţii);
o harta expoziţiei versanţilor;
o harta hipsometrică.
Toate aceste hărţi se pot realiza prin
metoda izoliniilor.
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-

Profile simple longitudinale/transversale
de văi şi / sau interfluvii.
- Cartograme:
o coloane – adâncimea fragmentării
reliefului;
o benzi – densitatea fragmentării reliefului;
o cronograme – pantele (declivitatea);
o histograme – suprafeţele orizontale;
o pătrate – expoziţia versanţilor;
o cercuri proporţionale – hipsometria.
Aceste tipuri de programe analitice pentru interpretarea reliefului, se bazează pe realizarea procedurilor (subrutinelor în limbajul Visual BASIC) destinate rezolvării unor probleme
specifice, adecvate scopului propus iniţial.
Programe selective sau de interpretare logică a reliefului
Modelele de programe selective sau de
interpretare logică a reliefului, posibil de a fi
realizate prin intermediul calculatorului pot fi,
de exemplu, cele care au ca rezultat reprezentări grafice şi / sau cartografice diferite, cum
sunt:
- Hărţi morfogenetice:
o harta reliefului fluviatil;
o harta reliefului litoral;
o harta reliefului glaciar;
o harta reliefului periglaciar;
o harta reliefului deşertic;
o harta reliefului structural;
o harta reliefului petrografic;
o harta reliefului vulcanic;
o harta reliefului pseudovulcanic;
o harta reliefului antropic.
- Hărţi morfodinamice:
o harta proceselor geomorfologice actuale;
o harta pragurilor funcţionale ale degradării terenurilor şi a elementelor
de risc în degradarea reliefului.
- Hărţi
morfografice:
harta
morfohidrografică.
- Profile compuse de văi şi / sau interfluvii.
- Cartodiagrame:
o densitatea fragmentării reliefului /
adâncimea fragmentării reliefului;
o declivitatea/ intervalele hipsometrice;

o declivitatea / expoziţia versanţilor;
o expoziţia versanţilor / intervale hipsometrice.
Toate aceste cartodiagrame se reprezintă având ca unităţi de suprafaţă, bazinele
morfohidrografice.
- Diagrame complexe (structurale):
o sectoare circulare – tipuri genetice
de forme de relief;
o dreptunghi – forme de acumulare /
eroziune pe tipuri genetice de forme
de relief;
o pătrat – forme de acumulare / eroziune;
o polară – expoziţia versanţilor sau /
şi orientarea profilelor;
o triunghiulară – densitatea fragmentării reliefului / adâncimea fragmentării reliefului / pante (declivitate);
o piramida structurală – densitatea
fragmentării reliefului şi adâncimea
fragmentării reliefului pe intervale
hipsometrice.
Aceste tipuri de programe selective, sau
de interpretare logică a reliefului se realizează
pe baza unei structurări, în funcţie de scop, a
programelor care utilizează anumite proceduri
(subrutine).
Programe globale sau de sinteză pentru relief
Din această categorie fac parte acele
programe care au ca rezultantă (finalitate) reprezentări grafice şi cartografice cum sunt de
exemplu următoarele:
- profile geomorfologice;
- harta geomorfologică generală;
- harta regionării geomorfologice;
- harta prognozei geodinamice.
Aceste tipuri de programe sunt deosebit
de complexe din punct de vedere structural,
deci programarea trebuie executată într-un limbaj procedural Pascal (Turbo Pascal) sau C
(C++), în limbajul BASIC (Visual BASIC V 4)
procedurile fiind înlocuite cu subrutine.
8. Date fotogrametrice şi de teledetecţie utilizate la studiul reliefului
Analiza geomorfologică a reliefului reprezintă o metodă obiectivă de cercetare a acestuia deoarece, în primul rând, formele de relief
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sunt reprezentate prin imaginile lor reale pe aerofotograme şi nu prin semne convenţionale,
aşa cum este cazul reprezentărilor grafice şi
cartografice.
Un alt argument este oferit de posibilitatea cercetării formelor de relief din toate
punctele de vedere ale geomorfologiei şi anume: morfografic, morfometric, morfoge-netic,
morfocronologic şi morfodinamic.
O motivaţie în plus a faptului că analiza
geomorfologică este o metodă obiectivă de cercetare a reliefului, o reprezintă imposibilitatea
alterării datelor obţinute de către factorii subiectivi.
Caracteristicile cantitative ale reliefului
reprezentat pe aerofotograme se pot analiza utilizând procedeul căutării logice sau selective şi
analitic; precum şi prin apelarea la criteriile directe : formă sau configuraţie, mărime şi culoare sau ton. Toate acestea, pentru a prezenta date
cât mai obiective, trebuie să se realizeze cu ajutorul unor aparate şi instrumente cum sunt :
interpretoscopul şi stereoscopul cu oglinzi şi
stereomicrometru.
Analiza cantitativă a reliefului pe fotograme se realizează pentru a caracteriza / cuantifica elementele dimensionale ale formelor de
relief : lungime, lăţime, înălţime, altitudine, suprafaţă, pantă, rampă, deplasare radială, culoare, ton, intensitate, nuanţă, (flux luminos / energetic, intensitate, iluminare, luminanţă, iradiere,
radianţă).
Într-o primă etapă, conţinutul geomorfologic al imaginilor aerospaţiale poate fi prelucrat în diferite moduri pentru a putea obţine
datele şi informaţiile necesare. Datele care se
obţin prin analiza cantitativă a reliefului pe fotograme sunt de tip numeric şi alfanumeric şi,
într-o anumită măsură, de tip cromatic atunci
când se analizează mărimile fotometrice energetice.
Însuşirile calitative ale reliefului reprezentat pe fotograme se pot analiza utilizând
procedeul căutării globale şi cel analitic, precum şi prin apelarea la criteriile indirecte : umbră, poziţie, densitate, dispersie, structură, textură.
Toate acestea, pentru a prezenta date cât
mai obiective, trebuie să se realizeze cu ajutorul

unor aparate şi instrumente cum sunt :
interpretoscopul, stereoscopul cu oglinzi şi
stereomicrometru, densitometru, pana de paralaxe, cercul lui Dawson. Folosirea aparatelor şi
instrumentelor pentru prelucrarea conţinutului
geomorfologic al imaginilor aerospaţiale conferă un grad mai mare de obiectivitate rezultatelor
obţinute în urma efectuării anumitor prelucrări.
Datele care se obţin prin analiza calitativă a reliefului pe fotograme, sunt de tip alfabetic şi alfanumeric şi, într-o anumită măsură,
de tip cromatic atunci când se analizează mărimile fotometrice : culoare, intensitate şi nuanţă.
Astfel, se pot efectua conversii şi reconversii cromatice pentru imaginile color, color compus şi fals – color, pe baza corespondenţelor cromatice care se utilizează în astfel de
cazuri
(IR <=> R, R <=> G, G <=> B, B <=> K) sau
(R <=>C, G <=> M, B <=> Y).
Analiza calitativă a reliefului pe fotograme se realizează pentru a califica relaţiile şi
interacţiunile dintre elementele componente ale
formelor de relief. Calităţile diferite ale criteriilor indirecte aplicate prin procedeul căutării
globale şi cel analitic pot evidenţia, într-un mod
particular / individual, fiecare dintre aceste relaţii şi interacţiuni.
Astfel, umbra şi poziţia pot caracteriza
calitativ macroformele de relief, densitatea şi
dispersia caracterizează mezoformele de relief,
iar structura şi textura pot să caracterizeze calitativ microformele de relief.
Expertiza cantitativă a formelor de relief reprezentate pe imaginile de Teledetecţie se
efectuează prin utilizarea unor metode specifice, bazate pe aplicarea procedeelor şi criteriilor
de analiză a reliefului.
În Teledetecţie se folosesc materiale fotosensibile monocrome şi policrome care, în
mod diferenţiat, permit obţinerea informaţiilor
referitoare la diferitele obiecte, elemente, procese şi fenomene geografice precum şi a formelor de relief rezultate în urma desfăşurării acestora.
Dacă materialele fotosensibile policrome sunt mai uşor de interpretat, necesitând doar
transformări fotometrice, pentru o corectă reprezentare a elementelor, cele monocrome sunt
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mai dificil de interpretat deoarece necesită şi
cunoaşterea corespondenţelor cromatice. Acestea prezintă un anumit grad de relativitate deoarece reprezentările monocrome nu pot acoperi
în întregime reprezentările policrome în sensul
că există situaţii când două sau mai multe culori
/ nuanţe nu pot fi reprezentate decât printr-un
singur ton de gri.
Din aceste considerente, transformările
fotometrice şi corespondenţele cromatice se
impun a fi realizate, în mod diferenţiat, în funcţie de natura, calităţile şi proprietăţile diferitelor
tipuri de materiale fotosensibile utilizate în Fotogrammetrie şi Teledetecţie.
Transformările fotometrice iau în considerare lungimile de undă, frecvenţele şi energia diferitelor tipuri de radiaţii din spectrul vizibil şi din spectrul adiacent acestuia şi le cuantifică conform senzaţiei percepute de către organul vizual (Tabelul 1).

ta (pixel = picture element) îi corespunde un
număr care cuantifică elementul respectiv în
aria pe care o reprezintă pixelul. Mărimea acestei suprafeţe variază în funcţie de următorii factori: rezoluţia şi definiţia captorilor şi
sensorilor, sensibilitatea captorilor, înălţimea la
care se află amplasaţi sensorii.
Din imaginea digitală pot deriva o serie
de imagini neconvenţionale. Astfel, prin selectarea informaţiilor de un anumit gen se pot obţine imagini neconvenţionale care să redea cantitativ elemente ale reliefului ca de exemplu:
orientarea versanţilor, gradul de înclinare a pantelor, densitatea fragmentării reliefului, energia
reliefului, hipsometria absolută şi relativă a reliefului. Valorile înregistrate de aceste elemente
pot fi redate, pe astfel de imagini neconvenţionale, sub formă numerică, alfanumerică sau
cromatică (în culori convenţionale).
Modelul obiectelor constituie în primul
rând un mod de reprezentare, având capacitatea
de a putea considera şi include toate observaţiile efectuate asupra acestora, iar modelarea o cale a investigării sistematice prin intermediul căreia se realizează studiul, înţelegerea şi previziunea comportamentului lor, în diferite condiţii.
Referitor la modelul matematic, care în esenţă
realizează descrierea obiectelor prin intermediul relaţiilor matematice, trebuie subliniată importanţa sa ca factor hotărâtor al modelării.
În principiu, modelul digital al unui
obiect sau fenomen, este constituit dintr-o colecţie de date stocate sistematic (bază de date),
ce descriu într-un sistem de coordonate tridimensional, arbitrar sau particular, forma şi caracteristicile obiectului, sau stările / realizările
fenomenului (conversia sub formă de imagine
digitală) şi permit prin programe de calcul
adecvate, deducerea formei şi caracteristicilor
obiectului sau stărilor / realizărilor fenomenului, în noi puncte [Ionescu, 2004].
Utilizat în formă digitală, modelul obiectelor, fenomenelor se sprijină pe un ansamblu
tehnologic, în care se disting cu predilecţie două componente principale: componenta hardware, având ca element central o platformă de
calcul electronic şi componenta software, în care sunt incluse programele de generare şi aplicaţii, baza de date şi sistemul grafic.

Tabelul 1. Lungimea de undă, frecvenţa
şi energia radiaţiilor spectrului vizibil



14 -1
0,400
7,500*10 s
4,969*10-19J
0,430
6,976*1014s-1
4,622*10-19J
0,485
6,185*1014s-1
4,098*10-19J
0,505
5,940*1014s-1
3,936*10-19J
0,570
5,263*1014s-1
3,487*10-19J
0,590
5,084*1014s-1
3,368*10-19J
0,620
4,838*1014s-1
3,205*10-19J
0,750
4,000*1014s-1
2,650*10-19J
Legea psihofiziologică a lui Weber şi
Fechner afirmă faptul că, pentru ca senzaţia vizuală să varieze în progresie aritmetică, este
necesar ca excitaţiile luminoase să varieze în
progresie geometrică:
S = C logI Numărul lui Pogson = 2,512.
9. Imaginea digitală şi Modelul Digital al Terenului
Imaginea digitală în funcţie de rezoluţie, definiţie şi tematică, este reprezentată
printr-o grilă de numere care cuantifică elementele reliefului pe care vrem să le analizăm / interpretăm.
Imaginea digitală este o imagine tip
BMP sau raster, în sensul că fiecăreia dintre cele mai mici unităţi grafice care se pot reprezen- 25 -
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Program model for relief analysis
Mihail – Gheorghe DUMITRACHE
Abstract
Photogrammetry and Remote Sensing offers many opportunities to prospect the geomorphosystem, by using
the active and passive means, providing a tremendous database as a source of programming. The processing of this database, in order with the different content of the shapes of relief, is up to the geomorphological analysis that selects of a
geomorphological nature informations, by applying some geomorphological methods and criteria.The results of these
geomorphological analysis and interpretations are materializing into the products obtained by the geomorphological cartography, represented by the multitude of the geomorphological maps and drafts made by the computer.
Key words: program model, structural programming, characteristics of relief, erossional surfaces.
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Rezumat
În acest articol sunt descrise începuturile dezvoltării fotogrammetriei şi cele trei perioade ale
evoluţiei acesteia: perioada analogică, analitică şi digitală.
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*
1

Referent: Prof.univ.dr.ing. Lucian Turdeanu
Asist. univ. drd. ing., U.T.C.B., georgeta_manea@yahoo.com

1. Introducere
Fotogrammetria, asemeni multor altor
tehnologii moderne, are rădăcini vechi de multe
secole. Istoria fotogrammetriei poate fi legată
de epoca lui Leonardo da Vinci, marele om de
ştiinţă, inginer, inventator şi artist italian. El a
abordat geometria, optica, mecanica şi geofizica. În anul 1492, el a demonstrat grafic principiile proiecţiei optice şi aerodinamice. De
asemenea, el a inventat mecanisme de polizare
şi şlefuire a lentilelor.
Un contemporan german al lui
Leonardo da Vinci a fost pictorul şi graficianul
Albrecht Dürer. Acesta a formulat principiile
legilor perspectivei şi, în 1525, a construit
dispozitive mecanice pentru a realiza o redare
exactă a perspectivei în desenele sale, reprezentând scene naturale, sau de atelier.
În jurul anului 1600, astronomul german
Johannes Kepler a dat o definiţie precisă a
stereoscopiei, iar pictorul florentin Jacopo
Chimenti a realizat probabil prima imagine
stereo desenată de mână, care este păstrată la
Wicar Museum din oraşul francez Lille. În
anul 1574, englezul Aughtread a realizat prima
riglă de calcul, iar la puţin timp după aceea,
John Napier a publicat tabelele cu logaritmi, iar
Blaise Pascal a dăruit lumii primul calculator de
birou. În 1630, artele grafice au fost înzestrate
cu o nouă invenţie: primul pantograf, realizat
de Stork Beak. Issac Newton şi Gottfried von
Leibnitz au introdus calculul diferenţial şi
integral.
Conceptul desenului stereoscopic a fost
utilizat pentru prima dată într-o aplicaţie practi-

că de măsurare, de către un fizician elveţian F.
Kapeller, care, în anul 1726, a realizat o hartă
topografică a muntelui Pilatus, situat în apropierea lacului Lucerna. Amiralul francez
Beautemps Beaupré a realizat hărţi topografice
pornind de la perechi de schiţe perspective,
utilizând în acest scop instrucţiunile matematicianului Henry Lambert, care a scris în anul
1759 tratatul clasic „Perspectiva liberă”. Tratatul lui Lambert aborda conceptul de perspectivă
centrală inversă şi de retrointersecţie a razelor
conjugate. Acesta conţinea bazele geometrice
ale procesului care, cu 100 de ani mai târziu, a
fost numit fotogrammetrie.
2. Începuturile dezvoltării fotogrammetriei
Până la sfârşitul secolului al 19-lea,
multe din conceptele fundamentale ale fotogrammetriei fuseseră deja definite şi se manifestau sub forma unor aparate şi metode de
lucru. Cele mai multe realizări timpurii în
domeniu s-au produs în Europa. Probabil,
prima referire la utilizarea fotografiei la întocmirea unor hărţi topografice s-a consemnat în
jurul anului 1840, când Dominique Francois
Jean Arago, un geodez francez, a făcut referire,
în faţa membrilor Camerei Deputaţilor din
Paris, la metoda dagherotipului utilizată de
Daguerre şi Niepce, susţinând utilizarea fotografiei de către topografi.
În 1849, Aimé Laussedat, ofiţer al
Corpului tehnic al armatei franceze, s-a lansat
într-o ofensivă hotărâtă şi susţinută menită să
demonstreze că fotografia putea să fie folosită
în mod avantajos la realizarea hărţilor topografice. Cercetările efectuate de col. Laussedat pe
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parcursul unei perioade de mai mulţi ani au
făcut ca o serie de autori moderni să-l numească părintele fotogrammetriei.
În 1858, el a experimentat utilizarea
unui aparat cu placă de sticlă, suspendat cu
ajutorul unor zmeie. De asemenea, a realizat
câteva hărţi cu ajutorul imaginilor preluate din
balon. Aceste încercări de fotografie aeriană au
fost abandonate în 1860, din cauza dificultăţii
obţinerii unui număr suficient de mare de fotografii dintr-o singură poziţie aeriană, pentru a
acoperi întreaga zonă cerută de vederea de
ansamblu. Cea mai mare parte a încercărilor lui
Laussedat s-a bazat totuşi pe utilizarea fotografiei la sol,realizată prin utilizarea unui fototeodolit (o combinaţie între un teodolit şi o cameră
fotografică). În 1859, el comunica Academiei
de Ştiinţe din Paris folosirea cu succes a fotografiilor la măsurarea terenului cu ajutorul
fototeodolitului. După o analiză critică a metodelor şi rezultatelor lui Laussedat, Daussy şi
Laugier, doi membri ai Academiei, au aprobat
şi avizat metodele acestuia. La Expoziţia de la
Paris din 1867, Laussedat a expus public primul
fototeodolit cunoscut şi a prezentat şi un plan al
Parisului bazat pe măsurătorile sale fotografice.
Acest plan corespundea altor planuri realizate
anterior prin metode topografice.
În Germania, Dr. A. Medenbauer a fost
primul care şi-a îndreptat atenţia asupra noii
metode de măsurare, prin mijloace fotografice.
El a publicat în 1893, o lucrare cu acest subiect,
lucrare în care este folosit pentru prima oară
cuvântul fotogrammetrie.
Între timp, italianul Porro realizase o
cameră fotografică ce utiliza principiul panoramic şi fotografia întregul cadru vizibil în jurul
fiecărei poziţii la sol. Acest instrument era
prevăzut cu un telescop, o busolă şi o nivelă.
Fotografia era înregistrată pe o bandă de hârtie
fotosensibilizată, rulată pe un cilindru aşezat în
poziţie verticală.
Căpitanul Theodor Scheimpflug din
Armata austriacă a publicat o lucrare despre
suprapunerea optico-mecanică la orientarea
stereoscopică în cazul fotografiilor realizate cu
camere foto plasate în balon sau purtate de
zmeie, în care a formulat teoria proiecţiei duble,
ca soluţie posibilă de utilizare a unui instrument
cu proiecţie directă. Scheimpflug nu a urmărit

punerea în practică a acestei teorii, din cauza
posibilităţilor limitate ale echipamentelor optice
existente la acea vreme.
El a descoperit legea ce guvernează focusarea la redresarea proiectivă, lege ce a devenit cunoscută sub numele de „condiţia
Scheimpflug”. Aceasta a dus la inventarea de
către o serie de proiectanţi francezi şi germani a
unor forme de dispozitive numite inversori.
Scheimpflug a avut de asemenea contribuţii la
redresarea pe zone, precum şi în stereofotogrammetrie şi aerotriangulaţie.
Scheimpflug s-a confruntat în scurt
timp cu dificultatea evidentă de a nu putea
controla poziţia camerelor fotografice, în cazul
montării acestora la baloane ancorate, fie neancorate. În momentul apariţiei dirijabilelor, el nu
a întârziat să vadă avantajele utilizării acestora
în luarea unor fotografii din poziţii prestabilite
şi care să permită o bună acoperire a unei zone.
Procesul de dezvoltare a aparatelor de
măsurare şi de restituţie necesare efectuării
unor măsurători precise şi realizării hărţilor pe
baza unor fotografii a continuat în paralel cu
dezvoltarea metodelor fotogrammetrice. Prin
descoperirea de către F. Stolze, în anul 1892, a
principiului mărcii mobile şi prin realizarea
ulterioară, de către Dr. C. Pulfrich, a unei metode practice de măsurare cu mărci mobile, a
început utilizarea efectivă a stereofotogrammetriei. Către sfârşitul secolului al XIX-lea, doi
membri ai Institutului Geografic din Viena, A.
von Hubl şi E. von Orel au realizat stereocomparatorul şi respectiv stereoautograful. Independent de aceştia, Pulfrich, a realizat şi el la
Jena, în 1901, un stereocomparator. Această
variantă a lui Pulfrich completa primul prototip
conceput de Orel cu o serie de elemente mecanice şi poartă denumirea de paralelogramul
Zeiss. Astăzi, practic, toate instrumentele de
cartografiere fotogrammetrică funcţionează pe
principiile stereofotogrammetriei şi utilizează
anumite tipuri de mărci de măsurare.
Cea dintâi aplicare cunoscută a fotogrammetriei în Statele Unite a fost făcută de
Armata Unionistă în 1862, după cum afirmă în
1888 profesorul locotenent Henry Reed, de la
West Point în cartea sa „Utilizarea fotografiei
în ridicările topografice”. Se consideră că fotogrammetria terestră a fost utilizată pentru prima
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dată în 1894 de către Serviciul de Topografie şi
Geodezie al zonei de coastă a Statelor Unite,
pentru Comisia Internaţională de Stabilire a
Graniţelor. A fost utilizată o cameră fotografică, în combinaţie cu o planşetă topografică, în
scopul cartografierii preliminare a capului
canalului Lynn din Alaska.
De la acest modest început, procesul de
dezvoltare a fotogrammetriei în America a
avansat lent, până când primul război mondial a
scos în evidenţă importanţa utilizării fotografiei
aeriene în scopuri militare şi civile. Mulţi dintre
inginerii topografi ai Serviciului Naţional de
Ridicări Geologice care au fost înrolaţi , precum şi alţii, s-au întors din război cu materiale
de observare ce au stârnit un interes deosebit în
sensul posibilei utilizări a fotografiilor aeriene
la realizarea hărţilor topografice. După primul
război mondial, o serie de instituţii din Europa
şi America au realizat o mare varietate de aparate, camere fotografice şi metode din ce în ce
mai perfecţionate.
3. Perioada analogică
Evenimentul care a marcat începuturile
aviaţiei civile a fost introducerea, pe la începutul secolului trecut, a dirijabilelor cu o capacitate de transport şi cu autonomie de zbor considerabile. Aceste aparate noi, de tip Zeppelin şi
Parsival, au deschis noi orizonturi în domeniul
explorării prin intermediul camerei fotografice
aeriene. În aceeaşi perioadă, aparatele de zbor
mai grele ca aerul depăşiseră deja faza experimentală şi asigurau o platformă corespunzătoare pentru utilizarea camerelor fotoaeriene. Cu
toate acestea, perspectivele promiţătoare de
dezvoltare în domeniu au fost serios perturbate
de izbucnirea, în anul 1914, a primului război
mondial. În timpul războiului, fotografia a fost
utilizată în principal în scopuri militare , pentru
obţinerea de informaţii de interes militar, dând
naştere fotointerpretării ca disciplină tehnică,
dar progresele în cartografierea fotogrammetrică vor întârzia să se producă până după război.
Reinhard Hugershoff a introdus primul
aparat universal de restituţie de tip analog, aşanumitul Autocartograf, în anul 1921, în Germania. Acesta încorpora soluţia unui fotogoniometru, utilizând principiul de observare PorroKoppe, în care o fotografie este observată
printr-un obiectiv cu caracteristici de distorsiu-

ne identice cu cele ale camerei de preluare.
Autocartograful a făcut posibilă restituţia atât a
stereogramelor terestre, cât şi a celor aeriene cu
orice orientare. În 1926, a fost introdus Aerocartograful, un aparat mai uşor de tip universal,
ce permitea realizarea aerotriangulaţiei. În
1927, Serviciul Naţional de Ridicări Geologice
din SUA l-a invitat pe profesorul Hugershoff să
demonstreze modul de funcţionare a aerocartografului, iar în 1928 a achiziţionat un astfel de
aparat, primul aparat european performant de
restituţie deţinut de către o instituţie americană.
În 1923, firma Zeiss a realizat un aparat
universal de stereorestituţie bazat pe direcţie
optică directă, numit Stereoplanigraf. Principiul
acestui aparat se datoreazălui Walter Bauersfeld
şi a fost perfecţionat tehnologic de Otto von
Grüber. Acesta din urmă s-a remarcat de asemenea prin lucrările sale de referinţă
„Retrointersecţia spaţială simplă şi dublă” şi
„Teoria şi practica aerotriangulaţiei”.
Un alt aparat bazat tot pe direcţia optică
directă, dar mult simplificat a fost aşa-numitul
Aeroproiector Multiplex, un aparat de restituţie
mic, portabil, de concepţie modulară pentru
cartarea unei benzi continue de fotograme cu
acoperire stereoscopică. Simplitatea structurală
a aparatului, precum şi posibilitatea de realizare
a aerotriangulaţiei a atras mulţi utilizatori din
rândul instituţiilor guvernamentale şi ale armatei. Îmbunătăţirile aduse timp de 25 de ani au
constat în adăugarea unor proiectoare
grandangulare şi supergrandangulare, oblice şi
convergente. Proiectoarele şi componentele
aparatului au început să fie fabricate şi în Anglia şi Statele Unite în anul 1940, făcând din
Multiplex cel mai produs aparat de serie din
gama echipamentelor fotogrammetrice.
Începând din anii 1920, în Elveţia,
Heinrich Wild a realizat câteva modele din
răspândita serie a Autografului optico-mecanic,
ce se disting prin sistemul de observare stereoscopică, ortogonal.
Prin anii 1930, Serviciul Naţional de
Ridicări Geologice al SUA şi Administraţia
Văii râului Tennessee au realizat împreună
cartarea topografică a întregului bazin al râului
Tennessee, prin fotogrammetrie aeriană, utilizând echipamentul Multiplex. Aceasta a fost
prima aplicaţie a metodei fotogrammetrice la
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cartografierea unei suprafeţe atât de întinse
(40.000 de mile pătrate) într-un singur bloc. În
acelaşi timp, armata SUA , Serviciul de Coastă
şi Serviciul Naţional de Geodezie, precum şi
alte instituţii federale au făcut paşi rapizi în
dezvoltarea tehnicilor şi în dotarea corespunzătoare cu echipamente pentru cartografierea
fotogrammetrică.
Cel de-al 5-lea Congres Internaţional de
Fotogrammetrie s-a desfăşura la Roma, în anul
1938 şi a prilejuit o cuprinzătoare expoziţie cu
realizările la zi din domeniul fotogrammetriei.
Expoziţia a trecut de asemenea în revistă metodele şi procedeele de lucru utilizate în paralel
sau ulterior realizării unor noi aparate fotogrammetrice.
Metoda optico-mecanică de orientare a
perechilor de imagini pentru a forma un stereo
model înlocuise total metoda semi-numerică, ce
precedase realizarea cartografierii aeriene în
epoca Autocartografelor lui Hagershoff din anii
1920. Analiza fundamentală a lui Otto von
Gruber privind suprapunerea punctelor corespondente, devenise linia călăuzitoare a operatorilor şi a proiectanţilor de aparate. Proiectul din
1927 al lui Hagershoff constând într-o metodă
simplă de comutare optică a perechilor de plăci
succesive fusese încorporat într-o serie de
aparate de restituţie sau în alte componente
auxiliare. În încercarea de a minimiza propagarea erorilor din procesul de triangulaţie, au fost
create şi prezentate la această expoziţie o serie
de anexe pentru camerele aeriene, menite să
culeagă date de zbor şi de orientare.
În anul 1942, Bausch & Lomb Optical
Co. a fost prima instituţie care s-a angajat întrun vast program de producţie de serie a componentelor optice fotogrammetrice, a echipamentelor de fotointerpretare şi a aparatelor de cartografiere. Această activitate de producţie a fost
demarată exact la momentul potrivit pentru a
satisface nevoia vitală a SUA de realizare a
activităţilor specifice de recunoaştere şi cartografiere în al doilea război mondial. Bausch &
Lomb a devenit principala companie furnizoare
de obiectivi pentru camere aeriene şi de echipament de restituţie tip Multiplex complet
reproiectat şi integrat.
Până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în 1945, distrugerea capacităţilor

productive din Europa a dus la blocarea aproape în întregime a producţiei de echipament
industrial. O dată cu instaurarea păcii, întreprinderile din Europa şi-au reluat activitatea de
producţie a noilor componente optice, mecanice
şi electronice, dar centrul de gravitate al dezvoltării fotogrammetrice s-a mutat în spre
America de Nord, unde exista o bază ştiinţifică
şi industrială în plină dezvoltare.
4. Perioada analitică
Modelele matematice încorporate în
comparatoarele asistate de calculator au îmbunătăţit viteza, acurateţea şi eficienţa producţiei
fotogrammetrice şi au permis exploatarea imaginii printr-o gamă largă de tipuri de senzori.
Într-o serie de lucrări scrise la începutul
secolului XX, Sebastian Finsterwalder a pus
bazele fotogrammetriei analitice. El a folosit
terminologia vectorială în cercetarea problemelor privind retrointersecţia spaţială simplă şi
dublă, în cartarea topografică, pe baza fotografiilor luate din balon precum şi formularea
orientării relative şi absolute.
Otto von Gruber, în prelegerile sale în
domeniul fotogrammetriei ţinute în cadrul
cursurilor de vară de la Jena [von Gruber, 1932]
a derivat ecuaţiile proiective care sunt esenţiale
în fotogrammetria analitică însă a respins
abordarea analitică şi a fost direct implicat în
realizarea stereoplanigrafului Zeiss. O afirmaţie
a sa din 1932 este deseori citată: „Calcularea
retrointersecţiei spaţiale, fie prin metoda directă, fie prin cea diferenţială, este doar o pierdere
de timp şi prezintă o importanţă minoră”. În
mod evident, von Gruber nu a putut să întrevadă marea capacitate de calcul din zilele noastre.
În 1930, Earl Church, profesor de matematici aplicate la Universitatea din Syracusa
(SUA) a iniţiat un program de implementare a
fotogrammetriei la departamentul de inginerie
civilă. În următorii 20 de ani a publicat o serie
de lucrări privind soluţii analitice la problemele
retrointersecţiei spaţiale, orientării fotogramelor, intersecţiei, redresării şi îndesirii reţelei de
sprijin.
De asemenea, Everret Mervitt de la
Centrul de fotointerpretare navală din Washington D.C. (SUA) a dezvoltat o serie de soluţii
analitice pe baza modului de abordare a lui
Church. El a publicat în 1958 o expunere com-
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pletă a acestor probleme, în lucrarea „Fotogrammetrie analitică” [Merritt, 1958].
Principiul fotogrammetriei analitice
„multi–staţie” au fost dezvoltate de Dr. Hellmut
Schmid, venit în Statele Unite din Germania,
după cel de-al doilea război mondial. El a
aplicat riguros metoda pătratelor minime la
compensarea simultană a fotogramelor, cu un
studiu complet privind propagarea erorilor
[Schmid, 1959]. El a fost primul fotogrammetrist care şi-a dezvoltat soluţiile în anticiparea
calculatoarelor de mare viteză.
În 1956, Dr. Paul Herget, de la Laboratorul de Cercetări în Domeniul Cartografiei din
cadrul Universităţii Statului Ohio a realizat un
sistem de aerotriangulaţie analitică, bazat pe
minimizarea distanţelor perpendiculare dintre
perechile de raze corespondente. Acest mod de
abordare a fost perfecţionat la Universitatea din
Cornell, la Serviciul de Ridicări Geologice al
SUA şi la Institutul Tehnologic din
Massachusetts.
De asemenea, spre sfârşitul anilor 1950,
G. H. Schut a realizat la Institutul Naţional de
Cercetări din Canada o altă metodă de
aerotriangulaţie şi a publicat lucrări care analizau şi comparau metodele existente de triangulaţie analitică. În perioada anilor 1960, instituţiile din domeniul cartografiei au înregistrat o
activitate febrilă de dezvoltare şi implementare
a
algoritmilor
de
compensare
a
aerotriangulaţiei. De exemplu, J. B. Case a
demonstrat (în 1961) modul în care substituţia
parametrilor şi constrângerile pot reduce substanţial rangul matricei ecuaţiilor normale şi
gradul de propagare a erorilor. Din aceasta au
evoluat o serie de metode de compensare
numerică, ce ar putea fi clasificate în trei tipuri
de bază: secvenţiale, modele independente şi
compensări simultane. Primele două reprezentau în esenţă dezvoltări ale metodelor analogice, în vreme ce a treia rezolvă problema orientării simultane a tuturor fotogramelor. Tot
aceasta este perioada în care Duane Brown a
avut contribuţii majore în fotogrammetria
analitică [ Brown 1964; 1976].
Triangulaţia aeriană s-a dezvoltat o dată
cu progresele din domeniul sistemelor de măsurare fotogrammetrică şi a programelor de compensare, progrese susţinute de capacitatea tot

mai mare de operare pe calculator. O realizare
semnificativă a perioadei analitice este perfecţionarea sistemelor de redresare diferenţială,
pentru obţinerea ortofotografiilor. Utilizarea
acestora a cunoscut o dezvoltare atât de mare,
încât USGS (United States General Survey) a
iniţiat un program la scară naţională de realizare a unor astfel de imagini care să completeze
seria binecunoscută de hărţi topografice.
Principala caracteristică a perioadei
analitice a fost dezvoltarea unor metode avansate de tratare a observaţiilor cantitative ale
fenomenelor ce afectează operaţiile fotogrammetrice. Activităţile de observare includ măsurarea coordonatelor-imagine şi în spaţiul-obiect,
precum şi date din sistemele auxiliare ce măsoară orientarea senzorilor. În această perioadă
au fost create şi utilizate multe dispozitive
auxiliare pentru determinarea parametrilor
orientării exterioare. În fotogrammetria analitică, astfel de seturi de observaţii, împreună cu
informaţiile stochastice, determină simultan
modele matematice ale unei operaţii. Metodele
larg întrebuinţate de tip analitic tratează atât
aspectele funcţionale, cât şi aspectele
stochastice ale operaţiilor fotogrammetrice,
utilizând principii matematice fundamentate
temeinic. În timp ce sistemele de obţinere a
imaginilor au devenit în această perioadă extrem de complexe, prin realizarea unor modele
de camere performante, dotate cu senzori de
orientare auxiliari, spre sfârşitul secolului XX a
început să se impună conceptul de realizare a
imaginii într-un format complet digital. Aceasta
a oferit ocazia extinderii modului de abordare
analitic, prin introducerea unor tehnici de prelucrare digitală a imaginii. Extinderea fotogrammetriei la metodele digitale, marchează
începutul unei noi ere, era digitală.
5. Perioada digitală
Capacitatea de a prelucra şi înmagazina
informaţii în format digital a crescut în mod
constant în ultima jumătate a secolului XX,
aducând nenumărate avantaje. Tehnicile de
calcul electronic au permis înlocuirea dispozitivelor fotogrammetrice analogice cu aparate şi
metode analitice. Pe măsură ce capacitatea de
calcul şi de înmagazinare de date a crescut, a
crescut şi capacitatea de utilizare a unor sisteme
de preluare de date tot mai complexe în cadrul
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unor domenii de aplicare tot mai largi. Cu toate
acestea, în ciuda progreselor realizate în aplicarea metodelor analitice, rămânea o piedică
majoră, şi anume faptul că imaginile erau tot în
format analogic. Tehnologia de înregistrare a
unei imagini, atât de importantă la începuturile
fotogrammetriei, a devenit un impediment în
calea dezvoltării.
În cursul ultimelor decenii ale secolului
XX au existat multe inovaţii şi realizări ce
urmăreau conversia imaginilor pe suport solid,
într-o formă compatibilă cu introducerea datelor în calculator. Un aspect major al disciplinei
ce a devenit cunoscută sub numele de teledetecţie este realizarea imaginii în regim electronic,
sau nefotografic. Scopurile teledetecţiei sunt
identificarea şi analiza suprafeţei terestre prin
detectarea energiei electromagnetice şi realizarea acestei analize în mod rapid şi eficient.
Rezoluţia spaţială nu este atât de critică precum
în cazul topografiei şi cartografiei, dar metodele
de analiză în teledetecţie au o componentă
intens informatizată, în cadrul căreia este esenţială transformarea imaginii într-un format
compatibil cu calculatorul.
Atingerea scopului de automatizare a
operaţiilor de măsurare în fotogrammetrie a fost
urmărită pe diverse căi. În variantele iniţiale, se
scana electronic imaginea înregistrată pe film şi
se utilizau tehnici de corelare analogică, pentru
măsurarea coordonatelor imagine şi a paralaxelor. În acest caz însă, rezultatele erau inferioare
observaţiei umane. Capacitatea tehnicii digitale
de calcul şi de stocare a datelor a permis ca
imaginea fotografică să fie mediul de înregistrare şi forma intermediară de stocare, urmând
ca prin intermediul unor scanere electronice, să
fie convertită apoi în format digital. Astfel,
activitatea de prelucrare digitală a imaginii a
devenit parte integrantă a practicii fotogrammetrice.
Scanarea electronică a imaginilor în
formă digitală a devenit un fapt comun în cazul
operaţiilor fotogrammetrice, permiţând utilizarea pe scară largă a unor tehnici de automatizare la exploatarea imaginilor. În acelaşi mod în
care tehnica de calcul electronic şi-a dovedit
utilitatea în fotogrammetria analitică, tehnicile
digitale, permiţând prelucrarea şi înmagazinarea eficientă a unei cantităţi masive de date, au

făcut posibilă prelucrarea digitală a imaginilor.
În vreme ce pe scară largă era adoptată
scanarea electronică de mare rezoluţie a imaginilor fotografice, au apărut şi alte abordări, care
urmau să facă posibilă înregistrarea imaginilor
nefotografice de mare rezoluţie. În cazul unei
prelucrări fotografice, halogenurile de argint
fotosensibile absorb fotonii, care încep procesul
de reducere la argint pur şi de formare a unei
imagini stabile. Astăzi, în locul unui proces
chimic, fizica stării solide a furnizat materiale
semiconductoare, ce pot converti fotonii în
sarcină electrică. Aceste materiale pot fi dispuse în configuraţii rectangulare ce conţin sute de
mii de elemente fotosensibile pe centimetru
pătrat, legate între ele în aşa fel încât sarcinile
captate să poată fi utilizate în scopul redării
unei imagini. Astfel de dispozitive, denumite
CCD (Charge Coupled Devices – „circuit cu
cuplaj de sarcină”) au ajuns să fie utilizate pe
scară largă în cazul dispozitivelor de redare a
imaginilor. Redarea de imagini prin intermediul
acestor configuraţii CCD plasate în planul focal
al senzorului, prezintă avantajul eliminării
etapelor de prelucrare necesare în cazul fotografiei; în plus, astfel de aparate au o gamă
dinamică mult mai mare, îmbunătăţind gradul
de precizie şi aspectul produselor finite. Fotografia va continua să fie utilizată ca memorie
intermediară, dar utilizarea imaginilor CCD se
va extinde fără îndoială, datorită modului mai
direct de utilizare a acestora în cadrul exploatării digitale.
Până spre sfârşitul secolului XX, practica fotogrammetrică folosea deja alte moduri de
redare a imaginilor, inclusiv senzori activi de
tip radar, în locul unor sisteme optice pasive.
Sistemele care oferă rezoluţii utilizabile în
cazul ridicărilor aeriene se bazează pe conceptul de deschidere sintetică, ce necesită un volum mare de prelucrări numerice de date. Tehnicii Radar (RAdio Detection And Ranging), o
tehnologie de măsurare a distanţei prin utilizarea energiei de microundă, i s-a adăugat mai
nou o altă tehnologie numită lidar (LIght
Detection And Ranging) . Lidar constă dintr-un
senzor activ ce utilizează viteza de propagare a
razei laser pentru a măsura distanţa.
Aparatele şi conceptele fotogrammetrice au fost utilizate şi în alte scopuri, nu numai
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în cartografie. Fotogrammetria şi-a dovedit
utilitatea în efectuarea unor măsurători la mică
distanţă, în cazuri în care contactul direct era
greu sau imposibil de realizat, în situaţii necesitând realizarea unor măsurători exacte pentru
controlul de calitate în procesul de fabricaţie,
măsurări volumetrice în cazul unor stocuri de
marfă şi măsurări anatomice pentru diverse
aplicaţii medicale. Totuşi, impactul major al
fotogrammetriei asupra progresului uman a
constat în contribuţiile ei la dezvoltarea celorlalte ştiinţe geografice. Datorită capacităţii sale
de obţinere şi redare a unor imagini sinoptice

ale unor peisaje terestre, fotogrammetria este
un mod important de măsurare a suprafeţei
terestre şi o sursă majoră de informaţii pentru
cartografie. De fapt, se poate susţine cu argumente rezonabile faptul că volumul de informaţii geospaţiale obţinut cu sistemele de informaţii geografice, îşi are sursa principală în aplicaţiile fotogrammetrice. Prin includerea noilor
tehnologii, menite să răspundă nevoilor şi
aşteptărilor tot mai mari, fotogrammetria continuă să joace un rol important în cadrul ştiinţelor
geodezice.
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Evolution of Photogrametry- From the Early Days to Present
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Abstract
This paper presents the evolution of the Photogrammetry: early developments, the analogical,
analytical and digital phases.
Key words: Photogrammetry, Analogical, Analytic, Digital

- 33 -

Importanţa fotogrammetriei în generarea bazei de date SIG*
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Rezumat
Această lucrare prezintă câteva aspecte legate de importanţa fotogrammetriei în generarea bazei
de date SIG. Sunt prezentate, de asemenea, tipurile de date (spaţiale şi nonspaţiale) integrate într-un SIG,
tipurile de produse fotogrammetrice utilizate ca surse de date pentru SIG, precum şi exemple de aplicaţii
ale fotogrammetriei în SIG.
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1. Introducere
Fotogrammetria şi teledetecţia joacă un
rol important în achiziţia de date spaţiale pentru
cele mai multe baze de date SIG, indiferent de
modul de achiziţie a datelor (noi sau existente).
Produsele fotogrammetrice utilizate frecvent ca
surse de date pentru SIG sunt de 2 tipuri: imagini şi fişiere de date digitale. Produsele ce fac
parte din categoria imaginilor includ fotografii
aeriene, hărţi existente, mozaicuri, ortofotoplanuri, imagini satelitare. Aceste imagini sau
anumite elemente selectate din acestea pot fi
digitizate şi introduse într-o bază de date.
Fişierele de date fotogrammetrice digitale conţin modele digitale altimetrice (MDA),
date digitale liniare (DLG – Digital Line
Graphs), secţiuni transversale şi profile. Modelele digitale altimetrice sunt înregistrări digitale
ale elevaţiei terenului, facilitând crearea celei
de a treia dimensiuni şi oferind posibilitatea
descrierii spaţiale a terenului. Pentru o poziţie
X, Y dată din teren, poate fi dedusă numai o
singură valoare Z.
Aceste fişiere de date fotogrammetrice
digitale vor conţine nu numai informaţii poziţionale pentru fiecare punct sau caracteristică din
teren (coordonate X, Y, Z în sistemul de referinţă), ci vor include unul sau mai multe coduri
asociate care identifică tipul punctului sau tipul
caracteristicii respective.
Construirea bazei de date reprezintă

unul din cele mai costisitoare aspecte ale dezvoltării unui SIG. De fapt, a fost estimat că
acest aspect poate reprezenta de la 60 până la
80 de procente din costul total al implementării
unui SIG.
2. Date spaţiale
Există două tipuri de date utilizate în
SIG: date spaţiale şi date nonspaţiale. Datele
spaţiale, denumite uneori şi date grafice, conţin
în general caracteristicile terenului care pot fi
reprezentate pe hărţi prin linii sau simboluri,
sau pot fi văzute în imagini fotografice. Într-un
SIG, aceste date pot fi reprezentate şi localizate
spaţial, în format digital, utilizând o combinaţie
de elemente fundamentale numite obiecte spaţiale simple sau primitive grafice. Formatele folosite în această reprezentare sunt fie vector fie
raster. Relaţiile spaţiale relative ale primitivelor grafice sunt date de topologia lor.
2.1 Obiecte spaţiale simple (primitive grafice)
- Punctele se utilizează pentru poziţionarea obiectelor geografice ca: stâlpi telefonici,
case, fântâni, mine etc. Poziţionarea spaţială a
punctelor este dată de coordonatele lor (fig.1a).
- Liniile şi şirurile sunt obţinute prin
unirea punctelor. O linie uneşte două puncte, iar
un şir reprezintă o succesiune de două sau mai
multe linii conectate. Şirurile şi liniile sunt utilizate pentru reprezentarea şi trasarea limitelor
de proprietăţi, drumurilor, cursurilor de apă,
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gardurilor etc.(fig.1-b).
- Poligoanele sunt utilizate pentru reprezentarea obiectelor geografice cum sunt:
lacuri, parcele, limite de judeţe etc. (fig.1-c).
- Pixelii sunt pătrate mici care reprezintă cele mai mici elemente în care o imagine
digitală poate fi divizată (fig.1-d). Şiruri continue de pixeli aranjate în linii şi coloane sunt
utilizate pentru introducerea datelor din fotografii
aeriene,
imagini
satelitare,
ortofotoimagini etc.
Distribuţia culorilor şi a tonurilor de culoare pentru întreaga imagine se realizează prin

atribuirea unei valori numerice fiecărui pixel.
- Reţelele de celule sunt constituite din
elemente de formă pătrată, ale căror dimensiuni
pot fi variate. Aceste reţele sunt utilizate la reprezentarea terenurilor înclinate, a tipurilor de
sol, a terenurilor acoperite, a apelor de o anumită adâncime, a densităţii populaţiei. Distribuţia
tipurilor de date într-o suprafaţă este indicată
prin atribuirea unei valori numerice fiecărei
celule. De exemplu, arătând tipurile de sol
dintr-o anumită zonă, s-a folosit numărul 3 pentru reprezentarea nisipului, 6 pentru argilă şi 8
pentru humă aşa cum se arată în fig.1-e.

Figura 1 Obiecte spaţiale simple
crisă ca o succesiune de celule adiacente având
2.2 Formate vector şi raster
Primitivele grafice menţionate anterior,
acelaşi cod, iar o suprafaţă conţinând date cu
utilizate pentru stocarea şi manipularea datelor
proprietăţi comune va putea fi reprezentată
spaţiale într-un SIG sunt de două formate difeprintr-un grup de celule contigue codificate în
rite: vector şi raster. Când datele sunt descrise
acelaşi fel.
într-un format vector, se utilizează o combinaţie
În formatul raster, dimensiunea selectată
de puncte, linii, şiruri şi poligoane. Formatul
pentru pixelii individuali sau pentru celule deraster utilizează pixeli şi reţele de celule.
fineşte rezoluţia sau precizia cu care sunt repreÎn formatul vector, punctele sunt utilizazentate datele. Cu cât elementele sunt mai mici,
te pentru localizarea obiectelor precum stâlpi,
cu atât rezoluţia este mai bună. În ciuda faptului
guri de vizitare canal etc.; şirurile şi liniile descă formatele raster oferă o rezoluţie mai slabă
criu caracteristicile lineare precum drumuri,
decât formatul vector, ele totuşi sunt adesea
linii de transmisie, limite de hotar; poligoanele
utilizate în SIG. Un motiv ar fi acela că multe
ilustrează regiuni care au caracteristici comune,
din datele disponibile sunt în format raster şi
de exemplu, zone cu acoperire uniformă sau
anume: ortofotoimagini, fotografii aeriene digizone cu proprietăţi comune.
tale precum şi imagini satelitare. Alt motiv al
Ca o alternativă a reprezentării vectoriapopularităţii formatului raster îl reprezintă uşule, datele pot fi descrise în format raster cu ajurinţa cu care datele sunt colectate, stocate şi
torul pixelilor sau reţelelor de celule. Fiecare
manipulate folosind computerele. În plus, unele
pixel sau celulă are o reprezentare unică, definicaracteristici ale imaginilor raster sunt interpretă de numărul liniei şi coloanei fiindu-i atribuită
tate folosind echipamente software de prelucrao valoare numerică sau cod care corespunde
re a imaginilor. În fine, pentru seturile de date
proprietăţilor specifice suprafeţei respective. În
reprezentând, de exemplu, terenurile mlăştinoaformatul raster un punct poate fi reprezentat
se şi tipurile de sol la care limitele sunt neclare,
printr-o singură celulă, o linie va putea fi desfolosirea formatului raster nu degradează în
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mod semnificativ acurateţea datelor.
2.3 Topologie
Topologia este o ramură a matematicii
care poate fi utilizată pentru definirea explicită
a relaţiilor spaţiale: definirea conexiunilor dintre linii, identificarea poligoanelor adiacente,
definirea unui poligon ca un set (o mulţime) de
linii.
Pentru generarea topologiei este necesar
să se definească de la început, liniile, nodurile
şi poligoanele. Există câteva obiecte spaţiale
simple adiţionale care sunt utilizate în mod
obişnuit pentru precizarea relaţiilor topologice
ale informaţiilor introduse într-o bază de date
SIG. Nodurile definesc punctele de început şi
de sfârşit ale liniilor, sau identifică punctele de
intersecţie ale acestora. Liniile sunt utilizate
pentru definirea limitelor unei suprafeţe sau a
limitelor de hotar. Poligoanele sunt similare
suprafeţelor şi sunt definite de liniile care se
conectează pentru a înconjura o zonă. În topologie, există uneori noduri izolate în interiorul
poligoanelor pentru marcarea obiectivelor.
În tehnologiile SIG cele mai importante
relaţii topologice sunt:
1) conectivitate – identifică liniile conectate unele cu altele la noduri;
2) sens – defineşte „de la care nod” porneşte şi „până la care nod” ajunge o linie;
3) învecinare – identifică poligoanele adiacente, prin înregistrarea poligoanelor
din stânga şi din dreapta fiecărei linii.
3. Date nonspaţiale
Datele nonspaţiale, denumite şi atribute,
descriu regiunile geografice sau definesc caracteristicile obiectelor geografice. Atributele sunt
reprezentate ca simboluri grafice. De exemplu,
drumurile sunt desenate cu diferite grosimi de
linii, modele, culori şi etichete pentru a reprezenta diferite tipuri; cursurile de apă sunt desenate cu linii albastre şi etichetate cu numele lor;
şcolile sunt reprezentate folosind un simbol
special; lacurile sunt colorate cu albastru; pădurile cu verde.
În acest mod, obiectele geografice pot fi
afişate simultan cu datele descriptive asociate.
Datele spaţiale şi datele descriptive sunt
stocate de obicei în fişiere diferite (baze de date
spaţiale, respectiv baze de date tabelare). De

aceea, puterea unui SIG stă în legarea acestor
două tipuri de date şi menţinerea relaţiilor spaţiale dintre obiectele hărţii.
Pot fi accesate informaţii din baza de
date tabelară, prin intermediul obiectelor geografice sau pot fi create hărţi bazate pe informaţiile din baza de date tabelară. De exemplu,
pentru aflarea informaţiilor descriptive (atribute) despre un drum, se poate face clic pe acesta,
şi invers, pe baza informaţiilor descriptive poate fi localizat drumul.
Datele spaţiale sunt memorate în baze
de date spaţiale ca înregistrări ce conţin:
- coordonatele x, y;
- topologia;
- un identificator (ID) unic (o secvenţă
de cifre pentru legătura cu atributele).
Atributele asociate cu obiectele hărţii
sunt memorate în baze de date clasice (tabelare)
conţinând rânduri (înregistrări) şi coloane
(câmpuri).
Aceste baze de date sunt referite uzual
ca tabele de atribute ale obiectelor. Fiecare strat
are o tabelă de atribute şi fiecărui obiect îi corespunde o înregistrare din tabela de atribute.
Deci, fiecare înregistrare din tabela de
atribute conţine atributele unui obiect al hărţii.
De asemenea, conţine un identificator unic
(ID). Acest identificator este acelaşi cu cel din
baza de date spaţială, astfel înregistrările din
cele două baze de date pot fi puse în legătură.
Deci, există trei caracteristici ale conexiunii date spaţiale-atribute:
- corespondenţa unu-la-unu dintre obiectele geografice de pe hartă şi înregistrările din
tabela de atribute;
- legătura dintre obiectul geografic şi înregistrare este menţinută printr-un identificator
unic (ID), atribuit fiecărui obiect;
- identificatorul unic este fizic stocat în
două locuri: în fişierul ce conţine coordonatele
x, y ale obiectului (baza de date spaţială) şi în
înregistrarea corespunzătoare din tabela de atribute (baza de date tabelară).
Mai trebuie menţionat că unui obiect i
se pot ataşa tabele suplimentare de atribute,
dacă acestea au un câmp comun cu tabela principală de atribute [Dimitriu, 2001].
4. Modalităţi de achiziţie
Achiziţia datelor noi se poate face cu:
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- aparate de măsură (staţia totală – pentru
date ce provin din măsurătorile din teren);
- metode fotogrammetrice;
- GPS (Sistem de Poziţionare Globală);
- radarul subpământean (când poziţia obiectelor subpământene este necunoscută);
- metode de scanare cu laser (realizează
numai modele digitale ale terenului);
- camera de luat vederi.
Achiziţia datelor existente se poate face
cu:
- digitizorul (pentru hărţi, planuri etc.);
- scanerul (pentru fotografii, imagini
satelitare, texte, desene, etc.);
- manual (prin introducerea coordonatelor).
Cele mai folosite surse de date spaţiale
sunt: hărţile existente, imaginile satelitare (cele
mai mari colecţii de date geografice sunt imagini luate din spaţiu) şi fotografiile aeriene.
Produsele SIG dispun de capacitatea de
prelucrare a datelor provenite de la diverse
echipamente periferice (scaner, digitizor, modem, staţie totală, receptor GPS) şi permit descărcarea automată a datelor din carnetele electronice de teren ale staţiilor totale.
Sursele de date descriptive (atribute) pot
fi analogice (cartoteci, notiţe, acte etc.) sau digitale (baze de date, sisteme informaţionale,
fişiere, tabele etc.). De menţionat este faptul că
datele noi se pot introduce direct în SIG. Datele
existente trebuie controlate şi actualizate înainte
de a fi introduse în SIG [Dimitriu, 2001].
4.1 Digitizarea
Dacă sursele de date precum hărţi,
ortofotoimagini, planuri sau alte documente
grafice deja existente vor trebui să fie utilizate
într-o bază de date SIG, acestea pot fi convertite într-un format digital folosind digitizorul
(denumit şi tabletă digitizoare). Multe din echipamentele software ale unui SIG furnizează
programe care realizează în mod direct această
procedură. Un digitizor constă dintr-o reţea grilă de fire, foarte fină, inclusă în suprafaţa unei
mese (pe care se aşează harta) şi un dispozitiv
(asemănător unui maus) cu cursor (în formă de
cruce) şi taste. Deplasarea cursorului peste reţeaua grilă produce un semnal electronic unic
corespunzător poziţiei cursorului. Coordonatele
oricărui punct dorit sunt înregistrate apăsând

tasta „Record” de la dispozitivul ce conţine cursorul. Identificatorii sau codurile atributelor pot
fi asociate fiecărui punct folosind tastatura calculatorului, sau apăsând butoanele adiţionale de
la dispozitivul cursorului.
Procesul de digitizare începe prin fixarea documentului sursă pe tableta digitizoare.
Dacă documentul este o hartă, pasul următor îl
reprezintă transformarea coordonatelor din sistemul de coordonate al digitizorului în sistemul
de coordonate de referinţă al hărţii. Aceasta se
realizează prin digitizarea unor puncte de referinţă (puncte geografice de control de coordonate cunoscute, denumite tic-uri) marcate pe
hartă, având astfel coordonate cunoscute în ambele sisteme, cu ajutorul cărora se determină
apoi factorul de scară, rotaţia şi translaţia, necesare transformării coordonatelor punctelor ce
urmează a fi digitizate, în sistemul de coordonate de referinţă al hărţii. Ca rezultat al acestui
pas, pentru orice caracteristică a hărţii ce va fi
digitizată, se efectuează în mod automat transformarea coordonatelor în sistemul de referinţă,
putând fi apoi introduse direct în baza de date.
Atât caracteristicile planimetrice cât şi
curbele de nivel pot fi digitizate de pe hărţile
topografice. Caracteristicile planimetrice sunt
înregistrate prin digitizarea punctelor individuale, liniilor sau suprafeţelor poligonale. Acest
proces creează date în format vector.
Datele altimetrice pot fi înregistrate sub
forma de model digital altimetric (M.D.A) prin
digitizarea punctelor critice aflate de-a lungul
curbelor de nivel. Din aceste date se pot obţine,
cu ajutorul calculatorului, modelele digitale
structurate sub formă de reţele triangulate neuniform (TIN – Triangulated Irregular
Networks). Punctele specifice utilizate la formarea fiecărui triunghi sunt selectate după criterii riguroase, iar când sunt selectate corespunzător, modelul TIN rezultat furnizează reprezentări tridimensionale ale terenului în format
digital. Utilizând echipamentele software ale
unui SIG, se pot interoga modelele TIN în vederea obţinerii diverselor tipuri de informaţii
incluzând altitudinile punctelor, profile, secţiuni transversale, pante şi curbe de nivel [Wolf,
Dewitt, Bon, 2000].
4.2 Scanarea
Scanerele sunt instrumente care pot
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converti automat documentele grafice în fişiere
digitale de format raster.
Principalele lor avantaje sunt următoarele:
- efortul depus la digitizarea manuală este
eliminat;
- procesul de convertire a documentelor
grafice în format digital este mult accelerat.
Documentele grafice ce pot fi scanate
sunt reprezentate de hărţi topografice, schiţe,
planuri, fotografii aeriene şi ortofotoimagini.
Datele obţinute în urma scanării documentelor grafice sunt stocate în computere interfaţate ce oferă posibilităţi de afişare, editare
şi manipulare a datelor. Deoarece scanerele vor
înregistra inclusiv petele, urmele pliurilor sau
rupturilor existente pe materialul grafic respectiv, se impune prelucrarea datelor obţinute, în
vederea integrării acestora într-o bază de date
SIG. De menţionat este faptul că fişierele rezultate sunt în format raster, dar dacă este necesar,
ele pot fi convertite în format vector.
Calitatea imaginilor obţinute prin scanare depinde într-o oarecare măsură şi de acurateţea scanerului, dar dimensiunea pixelului (sau
rezoluţia) reprezintă factorul important de apreciere a acesteia. O dimensiune mai mică a pixelului va asigura o precizie superioară, dar există
câteva criterii de optimizare ce trebuie luate în
considerare. Un pixel de mare dimensiune va
produce o reprezentare de slabă calitate a documentului original, iar obţinerea pixelului va
solicita un timp scurt de scanare precum şi o
cantitate mică de memorie necesară înmagazinării informaţiei. În schimb, o rezoluţie fină
care asigură o redare fidelă a detaliilor imaginii
scanate, necesită mai mult timp de scanare şi o
cantitate mare de memorie. O problemă adiţională o constituie faptul că la o rezoluţie foarte
fină, scanerul va înregistra şi micile impurităţi
existente precum petele sau urmele de murdărie.
5. Conversii de date
Pentru manipularea informaţiei într-o
bază de date SIG este necesară fie integrarea
atât a datelor format vector cât şi a datelor format raster, fie convertirea datelor de la o formă
la alta. Integrarea simultană a celor două tipuri
de date, a devenit posibilă datorită performanţelor înregistrate în domeniul echipamentelor

hardware şi software.
În unele cazuri este necesară conversia
datelor raster în formatul vector şi invers.
5.1 Conversia vector-raster
Conversia vector-raster cunoscută sub
numele de codificare, poate fi realizată prin mai
multe metode, trei dintre acestea fiind ilustrate
în fig.2.
În metoda numită codificarea tipului
predominant, fiecărei celule îi este atribuită o
valoare corespunzătoare caracteristicii predominante a suprafeţei respective. De exemplu,
celula poziţionată la rândul 2 şi coloana 2, acoperă două poligoane, unul în care se află fâneaţa (tipul F) şi celălalt în care se află pădurea
(tipul P). Aşa cum se poate vedea în fig.2-b,
celulei respective i s-a atribuit valoarea F (tipul
predominant), deoarece fâneaţa se întinde pe
porţiunea cea mai mare a acesteia.
În metoda numită codificarea tipului
prioritar, fiecare categorie a datelor de format
vector este ordonată în funcţie de importanţa
sau „prioritatea” faţă de alte categorii. Cu alte
cuvinte, fiecărei celule îi este atribuită valoarea
categoriei de cel mai mare rang din zona respectivă reprezentată în format vector. Un
exemplu în acest sens se referă la cel al apei. În
timp ce râul poate acoperi o mică porţiune din
suprafaţa celulei, este cert că reprezintă caracteristica cu cea mai mare importanţă din această
zonă. Astfel, pentru celula din rândul 6, coloana
5 din fig.2-a şi ilustrată în fig.2-c, importanţa
cea mai mare i-a fost atribuită râului, iar celula
a fost codată cu R, chiar dacă cea mai mare parte a celulei este acoperită de mlaştină.
Codificarea punctului central este a treia tehnică de conversie a datelor din format
vector în format raster. Aici, unei celule îi este
atribuită valoarea categoriei din reprezentarea
vectorială, ce corespunde punctului central al
celulei. Un exemplu este arătat în fig.2-d, care
reprezintă celula din rândul 3, coloana 3 din
fig.2-a. În acest caz, dat fiind că pădurea se află
în dreptul centrului celulei, întregii celule îi va
fi atribuită categoria P. Trebuie precizat că se
pot întâlni cazuri când prin procedee diferite de
conversie se pot obţine clasificări diferite ale
aceloraşi date.
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Figura 2 (a) Suprapunerea reprezentării vectoriale peste reprezentarea raster.
Metode de conversie vector-raster. - (b), (c), (d)
Precizia acestor conversii vector-raster
prezentând un râu. Odată ce aceste celule au
depinde de dimensiunea celulelor. Evident,
fost selectate, apare problema trasării liniei ce
folosind o reţea de celule mari va rezulta o
uneşte aceste forme. O soluţie constă în simreprezentare de precizie relativ scăzută a datepla conectare a centrelor celulelor adiacente
lor originale de tip vector. Pe de altă parte, o
cu segmente de linii (fig.3-b).
rezoluţie bună a imaginii raster conduce la o
Se poate observa că linia obţinută în
reprezentare cât mai apropiată de realitate a
urma unirii acestor segmente (fig.3-c) nu codatelor de format vector, fiind necesară o carespunde foarte bine cu linia râului.Acest
pacitate mare a memoriei calculatorului.
exemplu arată că este necesară utilizarea unor
linii de ajustare pentru reprezentarea liniilor
5.2 Conversia raster-vector
Conversia raster-vector presupune exsinuoase, fapt ce constituie o problemă matetragerea liniilor din datele raster reprezentând
matică complicată care nu are întotdeauna o
drumuri, râuri, limite de proprietăţi sau de
soluţie unică.Decizia finală rezultă în urma
hotar.
alegerii făcute între acurateţea reprezentării şi
Un exemplu de conversie raster-vector
costul calculelor.
este ilustrat în fig.3-a , care arată celulele re-

Figura 3 Conversia raster-vector.(a) Celule ce identifică linia râului. (b) Centrele celulelor. (c)
Reprezentarea vectorială a liniei râului realizată prin conectarea centrelor celulelor adiacente
Indiferent de conversia realizată, eroriraster şi apoi viceversa (din formatul raster
le apărute în timpul procesului de conversie
înapoi în formatul vector), datele obţinute nu
conduc la pierderi de informaţie a datelor orivor mai fi întocmai cu cele originale. Astfel,
ginale. Folosirea unei reţele de celule de dieste important pentru operatorii SIG să cumensiuni mai mici îmbunătăţeşte rezultatele.
noască modul cum au fost manipulate datele
Cu toate acestea, aşa cum e ilustrat în exempentru a şti la ce se pot aştepta în urma realiplul din fig.3, dacă s-a realizat conversia unui
zării conversiei.
set de date din formatul vector în formatul
6. Realizarea unui proiect SIG
- 39 -

care sunt obţinute în mod frecvent din
stereomodele. Ortofotoimaginea digitală reprezintă un alt produs fotogrammetric care a
devenit indispensabil în tehnologia SIG.
Aceste produse sunt valoroase în mod special
datorită faptului că, fiind în format raster, pot
fi uşor vizualizate şi analizate de către operatorii SIG. Drumurile, căile ferate, limitele terenurilor mlăştinoase, precum şi alte caracteristici planimetrice care apar în format raster,
pot fi uşor convertite în for- mat vector şi folosite în diferitele analize spaţiale ale tehnologiei SIG [Wolf, Dewitt, Bon, 2000].
7.1 Managementul calităţii apelor
Sistemele Informaţionale Geografice
au fost aplicate cu succes la soluţionarea multor probleme cu privire la managementul calităţii apelor. Un proiect de acest tip, luat spre
exemplificare, implică realizarea unei baze de
date SIG pentru bazinul de recepţie al râului
Sugar River din sudul statului Wisconsin
[Wolf, Dewitt, Bon, 2000]. Obiectivul acestui
SIG a fost de a furniza costul real al mijloacelor de prevenire a eroziunii solului, de îmbunătăţire şi prezervare a calităţii apei râului
Sugar River şi afluenţilor săi, precum şi lacului Belle Lake situat în partea de sud a bazinului.
În apele acestui bazin au pătruns mari
cantităţi de sedimente şi fosfor provenite atât
din agricultură cât şi din exploatările terenurilor urbane. Aceste condiţii sunt nocive habitatului acvatic al bazinului şi au, de asemenea,
un impact negativ asupra aspectului estetic şi
de agrement al apei. Pentru rezolvarea acestei
probleme, a fost dezvoltată o bază de date
SIG, în vederea furnizării informaţiilor necesare realizării unui program de modelare, care
să identifice zonele cu cantităţi mari de fosfor
şi sedimente.
Straturile necesare realizării bazei de
date SIG includ elemente de topografie, hidrografie, tipurile de sol ale terenurilor din
zona studiată, precum şi elemente referitoare
la terenurile acoperite sau la terenurile aflate
în folosinţă. . Fotogrammetria a jucat un rol
important în realizarea fiecăruia dintre aceste
straturi. De exemplu, stratul pentru altitudini a
fost construit pe baza modelului digital altimetric, acesta fiind obţinut la rândul lui pe

Un proiect SIG poate fi organizat, în
general, urmând o serie de paşi logici şi anume:
 determinarea obiectivelor;
 construirea bazei de date:
- proiectarea bazei de date:
 identificarea obiectelor geografice;
 determinarea straturilor necesare;
 determinarea
atributelor
obiectelor geografice;
 definirea fiecărui atribut.
- introducerea datelor spaţiale;
- editarea datelor şi crearea topologiei;
- introducerea atributelor;
- administrarea şi manipularea datelor.
 realizarea analizelor;
 prezentarea rezultatelor analizelor:
- realizarea de hărţi:
 determinarea scopului şi cerinţelor hărţii;
 determinarea mărimii şi scării hărţii;
 pregătirea datelor adiţionale;
 crearea hărţii finale.
- realizarea de rapoarte [Dimitriu,
2001].
7. Exemple de aplicaţii ale fotogrammetriei
în SIG
Fotogrammetria şi teledetecţia joacă
un rol extrem de important în dezvoltarea şi
implementarea Sistemelor Informaţionale Geografice. Imaginile aeriene sunt des utilizate
de operatorii SIG în scopul realizării analizelor spaţiale.
Informaţiile necesare creării bazelor
de date SIG pot fi preluate direct din
stereomodelele obţinute cu ajutorul aparatelor
de restituţie. De exemplu, informaţiile referitoare la drumuri, hidrografie, terenuri etc. pot
fi codate şi digitizate direct din stereomodele
şi introduse în bazele de date SIG. Datele digitale liniare (DLG – Digital Line Graphs) şi
modelele digitale altimetrice (MDA/DEM)
reprezintă două tipuri de produse adiţionale,
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cale fotogrammetrică. Informaţiile conţinute
în stratul corespunzător hidrografiei au fost
preluate din ortofotoimagini.
În urma combinării acestor două straturi, au fost identificate zonele de drenare.
Stratul cu tipurile de sol a fost obţinut prin
digitizarea fotografiilor aeriene.
Stratul pentru teren acoperit/teren în
folosinţă constă din combinarea mai multor
straturi individuale. Acesta include terenuri
agricole, fâneaţă, păduri, mlaştini, drumuri,
zone rezidenţiale, industriale sau comerciale.
Deşi, pentru obţinerea acestor informaţii au
fost utilizate şi alte surse, precum planuri parcelare sau planuri urbanistice zonale, multe
dintre acestea au fost preluate din
ortofotoimagini. De asemenea, terenurile
fermelor individuale au fost subdivizate în
zone separate şi incluse în acest strat. Această
subdivizare a fost necesară datorită rotaţiei
culturilor ce are un aport important la formarea cantităţii de sedimente şi fosfor.
Informaţiile obţinute au fost apoi integrate într-un program de modelare, iar prin
analizele tehnologiei SIG au putut fi afişate
zonele ce conţin sedimente şi fosfor din fiecare unitate hidrologică. Pe baza acestor rezultate, pot fi luate măsuri cu privire la întreţinerea
terenurilor agricole, amenajarea teraselor de
pământ, sau la instalarea bazinelor de control
al sedimentelor.
7.2 Realizarea hărţilor de hazard şi de risc
Dezastrele naturale sunt prin natura lor
fenomene complexe atât în ceea ce priveşte
cauzele, cât şi efectele. Inundaţiile reprezintă
unul din cele mai mari dezastre naturale, ce
afectează numeroase ţări de-a lungul anului.
Fiind un fenomen natural inevitabil, cauzele
acestuia sunt mai ales de natură hidrometeorologică, însă trebuie luată în considerare şi intervenţia antropică (de exemplu, îndiguirea neraţională contribuie la amplificarea

viiturilor în aval).
Evidenţa dezastrelor naturale şi catastrofelor a devenit preocuparea prioritară a
guvernelor şi a organismelor internaţionale. În
contextul definirii problematicii actuale a
dezastrelor naturale, se impune identificarea
unor metode care să permită simultan:
- îmbunătăţirea prognozelor referitoare
la locul, momentul şi caracteristicile fenomenelor naturale ce pot căpăta caracter de dezastru;
- realizarea de scenarii privind strategiile de adoptat în momentul declanşării dezastrului („real-time action”);
- adoptarea unor strategii aplicabile după dezastru, în vederea diminuării pagubelor
şi revenirii la normal [Stoian, 2005].
În ţara noastră, există proiecte care
urmăresc realizarea de sisteme informatice în
vederea monitărizării situaţiilor de criză, dintre care, se poate aminti spre exemplificare,
proiectul „Realizarea hărţilor de hazard şi de
risc la nivel judeţean pentru monitorizarea
situaţiilor de criză”, aflându-se în plin proces
de realizare la Centrul Naţional de Geodezie,
Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie –
Bucureşti.
8. Concluzii
Tehnologia SIG constituie astăzi un
domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. Datorită
operaţiilor specifice acestei tehnologii, sistemele SIG devin instrumente eficiente pentru
producerea de hărţi, dar mai ales, instrumente
indispensabile analizării informaţiilor referitoare la suprafaţa terestră.
Se impune existenţa unui sistem informaţional geografic care să integreze toate
tipurile de date cât mai actuale (informaţiile
referitoare la denumiri de localităţi, drumuri,
proprietari de parcele, culturi etc.), având o
importanţă majoră în managementul dezastrelor.
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The importance of Photogrammetry in Generating GIS Database
Viorica David
Abstract
This paper presents some aspects according to the importance of Photogrammetry in generating GIS
database. There are also presents the kinds of data (spatial and nonspatial) integrated in a GIS, the
photogrammetric products used like sources of date for GIS and examples of photogrammetric applications in
GIS.
Key words: photogrammetry, GIS, floods
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Situaţia actuală privind preluarea imaginilor multi-senzor şi multi-rezoluţie*
Iulia Florentina DANA1

Rezumat
Acest articol prezintă noile dezvoltări din domeniul teledetecţiei privind platformele echipate cu
senzori de preluare a imaginilor multi-senzor şi multi-rezoluţie. Sunt studiate tehnologiile care stau la baza senzorilor de preluare şi posibilităţile de preluare stereoscopică a imaginilor în bază de spaţiu şi în bază
de timp. Este realizat şi un scurt istoric al evoluţiei platformelor de teledetecţie.
Cuvinte cheie: model digital altimetric, platformă de teledetecţie, senzor de preluare a imaginilor, stereoscopie12
*

Referent: prof. univ. dr. ing. Florea Zăvoianu. Articolul a fost prezentat în extenso în cadrul unei şedinţe a Catedrei de
Geodezie şi Fotogrammetrie a Facultăţii de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi face parte
din pregătirea doctorală a autorului.
1
Drd. ing., Agenţia Spaţială Română

1. Introducere
Observarea Terrei prin intermediul sateliţilor a înregistrat schimbări majore în ultimii
ani. Introducerea în operabilitate a platformelor
comerciale cu senzori de preluare de foarte mare rezoluţie, dezvoltarea senzorilor orienta-bili
pentru preluarea stereoscopică a imaginilor,
dezvoltarea posibilităţilor de calcul şi stocare a
unor volume mari de date, precum şi necesitatea actualizării fondului cartografic existent
impun valorificarea şi exploatarea 3D a imaginilor satelitare.
Modelele digitale altimetrice (MDA)
reprezintă componente de bază ale Sistemelor
Informaţionale Geografice (GIS) şi un element
esenţial în cadrul operaţiei de georeferenţiere
sau geocodare a imaginilor satelitare. Cel mai
adesea, imaginile satelitare sunt disponibile
numai ca imagini independente, iar corectarea
geometrică a acestora implică folosirea informaţiei altimetrice. MDA pot fi folosite în numeroase aplicaţii: hărţi de risc pentru inundaţii,
perspective 3D, analiza mediului înconjurător,
cartografie, proiectare, lucrări inginereşti, modelare a spaţiului obiect, controlul eroziunii
solului, agricultură, simulare a zborului, etc.
La nivel global, lipsa unui MDA calitativ şi accesibil a fost acoperită de Misiunea To-

pografică a Navetei Endeavour din februarie
2000, echipată cu senzor radar. Prin interferometrie, au fost generate MDA pentru suprafaţa
continentală a Pământului situată între 56° latitudine sudică şi 60,25° latitudine nordică. De
asemenea, CNES (Centrul Naţional de Studii
Spaţiale - Franţa) va realiza un MDA pentru
întreaga zona continentală, în urma prelucrării
înregistrărilor stereoscopice preluate de SPOT 5
HRS. Germania va lansa satelitul TerraSAR-X
în mai 2007, care este conceput sa aibă dimensiunea pixelului la sol de 1m, ceea ce va permite ca imaginile achiziţionate de acesta să poată
fi folosite în aplicatii de cartografiere. În 2008
va fi lansat şi sistemul Tandem-X, destinat special achizitionării de date pentru construcţia
MDA.
În prezent, România se confruntă cu
probleme legate de lipsa unor MDA precise;
cele realizate până în prezent nu au o precizie
suficientă, prezintă goluri de informaţie şi, prin
urmare, induc erori şi distorsiuni în imaginile
ortorectificate, fapt ce poate afecta întregi baze
de date geospaţiale. România trebuie să urmeze
tendinţele Uniunii Europene şi să se alinieze la
standardele impuse de aceasta, respectând principiile iniţiativei INSPIRE (Infrastructură pentru Date Spaţiale in Europa). În plan naţional,
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modelele digitale altimetrice sunt: date InSARSRTM cu rezoluţia de aproximativ 90 m, date
dTED1 din aceeaşi clasă de rezoluţie, date
dTED2 generate din harta topografică la scara
1:25000 (realizat de Direcţia Topografica Militară în cadrul aplicaţiilor NATO; informatiile
au caracter secret de serviciu); Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a luat
iniţiativa prelucrării datelor care au stat la baza
realizării ortofotohărţilor (scara 1:5000) IACSLPIS.
2. Platforme de teledetecţie
Înainte de lansarea platformelor satelitare, teledetecţia purta denumirea de fotogrammetrie aeriană, iar preluarea imaginilor se realiza numai cu camere fotografice. La câţiva ani
de la inventarea fotografiei (Daguerre, 1839),
fotograful francez Gaspard Félix Tournachon
(alias Nadar) a preluat prima fotogramă aeriană
(23 octombrie 1858) dintr-un balon aflat deasupra Parisului, la o altitudine de aproximativ 80
de metri. Acest moment este considerat începutul fotogrametriei aeriene. În anul 1959, pentru
pregătirea Bătăliei de la Solferino (nordul Italiei), Napoleon al III-lea i-a ordonat lui Nadar să
obţină imagini ale acestei zone în scopuri de
recunoaştere. Ulterior acestui moment, fotogramele aeriene preluate de la bordul baloanelor au fost utilizate de către generalul George
McClellan pentru studiul poziţiei taberelor
inamice în timpul Războiului Civil din SUA
(1861-1865).
La începutul secoului 20, aeroplanul a
reprezentat o platformă de preluare utilă atît în
aplicaţiile civile (observare), cât şi în cele militare (recunoaştere). Fotogrammetria aeriană a
fost utilizată la scară largă în scopuri de recunoaştere în timpul celor două războaie mondiale. În timpul celui de Al Doilea Război Mondial
se preluau câte 10000 de fotograme pe noapte,
aceste imagini fiind folosite pentru cartografierea zonelor de coastă, urmărindu-se astfel identificarea celor mai adecvate locuri pentru aterizare. Mai mult decât atât, a fost utilizat film
infraroşu pentru a detecta plasele de camuflaj şi
pentru a le deosebi de vegetaţia verde.
În perioada care a urmat celor două războaie mondiale şi înainte de anii '60, fotogrammetria aeriană a cunoscut o dezvoltare impresionantă. Apariţia filmelor fotografice sensi-

bile la anumite lungimi de undă ale radiaţiei
electromagnetice au perimis interpretarea şi
clasificarea unor anumite caracteristici ale spaţiului obiect (de exemplu, filmul color infraroşu
a fost utilizat pentru diferenţierea diverselor
specii de vegetaţie), iar cu ajutorul camerelor
dotate cu filme de mare sensibilitate, combinate
cu obiectivi cu unghi de mare şi foarte mare
deschidere posibilităţile de observare a suprafeţei Pământului au crescut considerabil.
Platformele aeriene de preluare a imaginilor furnizează în prezent cel mai mare volum
de date. Dezvoltarea tehnologiei digitale a permis construirea unei game vaste de senzori
pancromatici, multi-spectrali, hiper-spectrali,
lidar care pot fi instalaţi la bordul platformelor
aerine, principalul avantaj oferit de utlizarea
acestora fiind reprezentat de atingerea altitudinii de zbor necesare preluării imaginilor pe suport analogic (film fotografic), de aproximativ
6.000m deasupra nivelului mării. Senzori alternativi, cum sunt cei lidar, pot fi instalaţi pe platformele aeropurtate individual sau împreună cu
alte tipuri de senzori pentru a prelua simultan
mai multe tipuri de înregistrări.
Multe sisteme moderne de preluare sunt
echipate atât cu Sisteme Inerţiale de Navigaţie
(INS), cât şi cu Sisteme de Poziţionare Globală
(GPS), care oferă parametrii necesari realizării
operaţiei de orientare interioară a imaginilor
(sunt obţinute cu foarte mare precizie coordonatele spaţiale ale punctului de preluare a fotogramei).

Figura 1: Cessna Conquest II

Cel mai frecvent utilizate platforme aeriene sunt avioanele cu două motoare (twin
engine), în timp ce platformele cu un singur
motor (single engine) sunt ideale pentru zboruri

- 44 -

la joasă altitudine care implică utilizarea camerelor aerofotogrammetrice clasice şi a scanerelor. Principale modele folosite la preluarea
imaginilor sunt: Cessna 172, Cessna Conquest
II (Figura 1), Dehaviland DHC6, Piper Navajo
Chieftain – avioane cu două motoare şi Helio
Courier şi Cessna 210 - platforme aeropurtate
cu un singur motor.
Sistemele aeriene de supraveghere şi recunoaştere fără pilot la bord (UAV) sunt utilizate într-un număr din ce în ce mai mare de
aplicaţii militare sau comerciale, la scară mondială, fiind echipate cu senzori care operează în
domeniul infraroşu sau radare cu apertură de
deschidere sintetică (SAR). Aceste sistemele
reprezintă opţiunea ideală atunci când suprafaţa
vizată are statutul de zonă restricţionată sau viaţa pilotului poate fi pusă în pericol în timpul
desfăşurării misiunii. Un exemplu de astfel de
platformă este Predator B (Figura 2), care poate
achiziţiona imagini în timp cvasi-real, zi şi
noapte, indiferent de condiţiile meteorologice.

Figura 2: Predator B (UAV)

Momentul de început al teledetecţiei este considerat lansarea satelitului Sputnik de
către fosta Uniune Sovietică, la data de 4 octombrie 1957 de la baza Baikonur. Sputnik-1
efectua măsurători care permiteau o primă evaluare a densităţii straturilor superioare ale atmosferei. Sputnik-1 a reintrat în atmosferă la
data de 4 ianuarie 1958. În perioada următoare,
lansarea diverselor platforme satelitare a produs
noi şi interesante descoperiri. Statele Unite ale
Americii lansează prima platformă satelitară,
Explorer-1, la 31 ianuarie 1958. Satelitul achiziţiona informaţii referitoare la mediul şi condiţiile din spaţiul cosmic, descoperind inelele Van
Allen. La 1 octombrie 1958 este creată NASA,

la iniţiativa Congresului SUA. Sateliţii de teledetecţie au fost iniţial utilizaţi în domeniul militar (în scop de recunoaştere). La 20 de luni de
la lansarea satelitului Sputnik de către fosta
Uniune Sovietică, SUA încep testarea sistemului KeyHole (nume de cod CORONA) care este
lansat abia la a unsprezecea încercare, în august
1960.
În perioada anilor '60, datele furnizate
de sateliţii de teledetecţie erau folosite, în principal, la studiul fenomenelor meteorologice.
Primul satelit meteorologic (TIROS 1) a fost
lansat de NASA în anul 1960 şi a furnizat zilnic
imagini cu formaţiunile de nori, reprezentând
piatra de temelie pentru prognoza meteorologică, misiunea acestui satelit fiind ulterior preluată de seria sateliţilor pentru studiul mediului
înconjurător cu orbită polară lansată de NOAA.
Cu toate acestea, scopul principal al programelor spaţiale ale SUA şi Rusia era constituit de
explorarea spaţiului cosmic şi nu a Terrei. Planificarea unei abordări deliberate şi sistematice
în ceea ce priveşte observarea Pământului (de
exemplu, cercetarea suprafeţei Pământului) nu
a fost realizată până înainte de mijlocul anilor
'60. Motivaţia noului interes manifestat pentru
studiul Terrei prin intermediul sateliţiilor artificiali a pornit de la studiul a aproximativ 1100
de fotografii preluate în timpul misiunilor
Mercury, Gemini şi în timpul pregătirii Misiunii Apollo, când s-a constat că acestea conţin o
cantitate imensă de informaţii care pot fi analizate sistematic.
O etapă deosebit de importantă în dezvoltarea teledetecţiei a fost realizată prin proiectarea primului sistem satelitar care prelua
imagini în format digital, proiectat atât pentru
aplicaţii civile cât şi mixte (militare şi civile),
fiind lansat de către SUA în anul 1972. Iniţial,
numele acestui sistem satelitar a fost ERTS-1,
apoi a primit denumirea Landsat 1, care a rămas
până în prezent. Landsat 1 a reprezentat primul
satelit dedicat aplicaţiilor cartografice şi monitorizării resurselor naturale, fiind echipat cu un
senzor MSS care prelua înregistrări sub forma
unor imagini digitale. Această nouă tehnologie
a contribuit la apariţia unor dezvoltări substanţiale în procesarea imaginilor.
Următorul pas important în evoluţia sistemelor de teledetecţie a fost realizat prin lansa-
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rea satelitului de foarte mare rezoluţie spaţială
IKONOS 2, lansat de SUA în 1999, având rezoluţia spaţială de 0,8m pancromatic în domeniul pancromatic. A urmat lansarea platformei
satelitare QuickBird (2001) care a fost proiectată să aibă dimeniunea pixelului la sol de 1m
(similar cu IKONOS), însă înainte de lansare
SUA au ridicat restricţiile privitoare la acest
parametru şi noua dimensiune a devenit 0,62cm
(prin reducerea altitudinii de zbor de la 680km
la 450km). Seria sateliţiilor de foarte mare rezoluţie este completată de EROS A1 (lansat în
2000 de Israel, rezoluţia spaţială 1,8m pan),
OrbView 3 (SUA, 2003, rezoluţie 1m pan),
Cartosat 1 (India, 2004, rezoluţie 1m pan),
Kompsat 2 (Coreea de Sud, 2004, rezoluţie 1m
pan), Cartosat 2 (India, 2005, rezoluţie 0,8m
pan) Formosat 2 (Taiwan, 2m pan), iar în 2007
este programată lansarea satelitului OrbView 5
cu rezoluţia spaţială de 0,4m. De asemenea,
CNES va lansa în 2008 seria Pleiades, cu rezoluţia spaţială de 0,5m.
Sistemele radar de teledetecţie au fost
dezvoltate în principal pentru cartografierea
zonelor acoperite cu gheaţă sau zăpadă şi a
oceanelor, regiuni în care acoperirea sistematică cu nori împiedică înregistrarea de date optice
şi multispectrale. Utilizarea undelor radio pentru detectarea prezenţei obiectelor metalice situate la o anumită distanţă a fost realizată pentru prima oară de către Christian Hülsmeyer
care a folosit această tehnică pentru identificarea navelor în condiţii de ceaţă densă, fără a
calcula însă distanţa până la aceste obiecte. Înainte de cel de Al Doilea Război Mondial, au
fost realizate cercetări în acest domeniu de către
americani, germani, francezi şi britanici, însă
cel a propus acest termen şi a realizat primul
aparat a fost englezul Robert Watson-Watt în
anul 1935. După încheierea războiului, radarul
începe să fie utilizat şi în alte tipuri de aplicaţii,
cum ar fi controlul traficului aerian, monitorizarea condiţiilor meteorologice şi controlul vitezei vehiculelor.
Printre platformele satelitare echipate
cu sisteme radar se numără: sistemul brazilian
RADAM (lansat la începutul anilor '60),
SEASAT (lansat de SUA în anul 1978), ERS
(proiectat şi lansat de ESA în 1991), ALMAZ
(fosta Uniune Sovietică, 1991) sistemul japonez

JERS (1994), RADARSAT (Canada, 1995). În
februarie 2000, în urma unei cooperări între
NASA, NIMA şi DLR a fost iniţiată misiunea
SRTM care a avut scopul de a prelua imagini
ale zonelor continentale situate între 56° latitudine sudică şi 60.25° latitudine nordică. Cel
mai perfomant satelit de teledetecţie echipat cu
sistem radar este reprezentat de satelitul japonez ALOS (2006) care are rezoluţia de 2,5m. În
mai 2007, va fi lansat noul satelit TerraSAR-X
cu rezoluţia de 1m, care va furniza imagini de
observare a Pământului atât pentru cercetarea
ştiinţifică cât şi pentru segmentul comercial.
TerraSAR-X va fi prima platformă satelitară
germană realizată în cadrul unui parteneriat public/privat între EADS Astrium GmbH şi DLR.
O nouă generaţie de instrumente de observare a
Terrei
este
reprezentată
de
senzorii
hiperspectrali, care au capacitatea de a prelua
imagini cu ajutorul unui mare număr de benzi
spectrale, între 100 şi 200 pentru un instrument,
foarte înguste, cu ordinul de mărime de aproximativ 1 μ. Astfel este posibil studiul detaliat
al fenomenelor într-un spectru aproape continuu.
O nouă tendinţă în programele de observare a Terrei prin intermediul sateliţilor este
reprezentată de crearea unei constelaţii de
microsateliţi, prin utilizarea unor bugete scăzute (aproximativ o cincime din costurile sistemelor comerciale actuale). Această abordare este
dezvoltată de compania britanică Surrey
Satellite Technology Ltd. (SSTL), care a construit Constelaţia de Monitorizare a Dezastrelor
(DMC), alcătuită din 5 sateliţi. Acest sistem cu
o rezoluţie spaţială de 32m, 3 benzi spectrale şi
dimensiunea zonei înregistrate de 600 x 600 km
are posibilitatea de a prelua imagini din orice
punct al planetei, în fiecare zi. Acest proiect a
fost realizat de un consorţiu de cinci ţări, din
care fac parte Algeria, Nigeria, Turcia, Marea
Britanie şi China. De asemenea, DMC participă
şi la misiuni ale Charter-ului Internaţional în
situaţii de urgenţă (International Charter for
Space in Major Disasters).
Cea mai importantă realizare a erei spaţiale este reprezentată de capacitatea de a observa Pământul, mediul său înconjurător şi universul în toate intervalele de bandă ale spectrului electromagnetic, deschizându-se noi orizon-
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turi în experimentarea şi descoperirea aplicaţiilor ştiinţelor spaţiale.
3. Senzori de preluare a imaginilor
Senzori de imagine cu dispozitive cuplate prin sarcină (DCS) - senzorul de preluare
al unei camere digitale este, de regulă, de tip
DTS (dispozitive cu transfer de sarcină) sau
DCS (CCD - Dispozitive cuplate prin sarcina).
Ambii senzori transformă radiaţia electromagnetică în semnal electric ce poate fi cuantizat,
rezultând o valoare a intensităţii radiometrice.
Senzorii de preluare conţin elemente individuale denumite pixeli, dispuse într-un format rectangular sau linear. În prezent, toate camerele
digitale aeriene de format mediu sau mare folosesc senzori DCS. Senzorii DCS captează lumina utilizând senzori foto-diode. Fotonii care
lovesc suprafaţa senzorului sunt transformaţi
într-un număr aproape egal de electroni, care
apoi sunt stocaţi în celulele individuale ale senzorului. Sarcinile acumulate de către electronii
stocaţi sunt citite electronic. Sarcina fiecărui
pixel dintr-o linie este transmisă din aproape în

aproape celorlalţi pixeli, către ultimul pixel situat în linia respectivă a matricei. În fiecare
etapă, sarcina care ajunge la capătul liniei este
transformată într-o valoare digitală.
DCS efectuează trei operaţii de bază:
captează informaţia, o stochează şi o transferă
într-o structură constructivă simplă. Prin transfer de sarcină se înţelege transferul unei cantităţi de sarcină electrică mobilă stocată într-un
element semiconductor spre un element de stocare similar situat în vecinătatea lui prin manipularea externă a valorii unor potenţiale.
Senzorii DCS se împart în: senzori liniari şi senzori bidimensionali (de suprafaţă). Un
senzor liniar este alcătuit dintr-un singur şir de
elemente fotosensibile (Figura 3). Transferul se
face secvenţial prin intermediul unui obturator.
Pentru a obţine imaginile bidimensionale se
efectuează un baleiaj în spaţiul obiect sau se
folosesc senzori DCS bidimensionali. Aceşti
senzori au fost utilizaţi pentru prima oară la
platforma SPOT.

Figura 3: Senzor liniar DCS

Pentru senzorii liniari de mari dimensiuni, timpul de transfer a sarcinilor de la fiecare
detector este insuficient până în momentul în
care platforma ajunge în poziţia de preluare a
unei noi linii imagine. Din acest motiv se utilizează senzori liniari compuşi din mai multe
elemente care au aceleaşi caracteristici, dar dimensiuni mai mici. Platformele satelitare
SPOT, IRS-1C/1D precum şi IKONOS (Figura
4) utilizează senzori liniari cu trei componente
în timp ce platforma QuickBird (Figura 5) utilizează o combinaţie de senzori liniari cu câte 6
elemente de dimensiuni mai mici.
Senzori cu întârziere şi integrare a timpului de interogare a detectorilor (TDI) - timpul
de citire a răspunsului unui detector pentru platformele comerciale de foarte mare rezoluţie

spaţială este foarte scurt raportat la viteza de
deplasare la sol a platformei. Pentru IKONOS,
această viteză este de 7 km/s, iar timpul de integrare pentru un detector este de 0,14 m/pixel,
corespunzător unui pas de eşantionare la sol
(PES) de 1m. Pentru creşterea calităţii imaginii
sunt utilizaţi senzori cu orientare
flexibilă a direcţiei de preluare (senzori TDI),
care sunt prevăzuţi cu un timp de întârziere şi
de integrare a timpului de interogare a detectorilor (Figura 6). Electronii liberi generaţi de radiaţia reflectată de spaţiul obiect se deplasează
cu viteza de deplasare a imaginii (o dată cu
platforma) către detectorii vecini ai senzorului,
astfel că sarcina generată reprezintă suma electronilor liberi şi a celor generaţi de radiaţia care
cade pe acest detector şi aşa mai departe.
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Reducerea altitudinii de zbor prezintă şi
un alt dezavantaj privind reducerea câmpului la
sol observat de senzor. Pentru a reduce pasul de
eşantionare la sol platforma SPOT 5 utilizează
montarea senzorilor liniari decalaţi (Figura 6).
Tehnica Supermode implică folosirea a două
imagini pancromatice preluate cu senzori DCS

cu rezoluţia de 5m, eşantionate în direcţia de
deplasare pe orbită, generându-se astfel o singură imagine cu rezoluţia de 2,5m. Teoretic,
informaţia conţinută de această imagine corespunde conţinutului unei imagini cu dimensiunea fizică a pixelului de 3m.

Figura 4: Dispunerea senzorior în planul focal pentru platforma IKONOS

Figura 5: Dispunerea senzorior în planul focal pentru platforma QuickBird
(a – pancromatic, b - multispectral)

Figura 6: Senzori TDI – SPOT 5 (montaj decalat cu 0,5 pixeli – tehnica Supermode)

portului bază / înalţime pentru un ansamblu de
4. Preluarea stereoscopică a imaginilor
Stereoscopia în bază de spaţiu presupudoi senzori de preluare. În cazul platformelor
ne preluarea imaginilor din unghiuri diferite desatelitare echipate cu mai mult de două instrua lungul aceleiaşi orbite. Aceste preluări pot fi
mente de preluare, pot fi obţinute mai multe
efectuate în două moduri:
valori pentru raportul bază / înalţime.
- prin utilizarea unui singur senzor de
Intervalul de timp necesar achiziţionării
preluare care poate fi orientat pe diferite direcţii
celor două imagini stereoscopice este foarte
– avantajul metodei constă în faptul că raportul
mic (de ordinul a câteva minute). Din punct de
bază/înălţime (B/H) poate fi modificat, însă
vedere al radiometriei, cele două fotograme
principalul dezavantaj constă în pierderea capasunt foarte asemănătoare deoarece sunt preluate
cităţii de preluare a imaginilor produsă de inîn aceleaşi condiţii atmosferice şi conţin acelaşi
tervalul de timp necesar stabilizării instrumenpeisaj (acelaşi tip de acoperire şi utilizare a tetului după orientarea acestuia pe anumite direcrenului); prin urmare, corelarea automată va
ţii;
avea rezultate mult mai bune, iar precizia mo- prin utilizarea mai multor senzori oridelului digital altimetric rezultat va fi mai mare
entaţi pe diferite direcţii în planul orbitei –
comparativ cu fotogramele care au aceeaşi reaceastă metodă permite preluarea imaginilor
zoluţie spaţială, dar sunt preluate stereoscopic
păstrând constantă (nemodificată) valoarea raîn bază de timp. În concluzie, principalul avan- 48 -

taj al metodei este intervalul foarte mic de preluare a imaginilor.
Senzori de preluare stereoscopică în bază de spaţiu:
Instrumentul HRG (SPOT5) conţine trei
senzori identici care pot fi orientaţi de-a lungul
orbitei la -19,2°, 0° şi respectiv +19,2°, fiind
posibile următoarele configuraţii (Figura 7):

Figura 7: Înregistrări stereoscopice SPOT 5 HRG

Satelitul SPOT 5 este echipat cu senzorul HRS (High Resolution Stereoscopic), destinat preluării imaginilor stereoscopice de-a lungul orbitei de deplasare şi generării modelelor
digitale altimetrice ale terenului. Avantajele
acestui senzor sunt precizia absolută planimetrică între 15m – 30m, precizia absolută altimetrică între 10m – 20m (în funcţie de panta terenului), fără folosirea punctelor de control în
teren şi posibiltatea de a obţine simultan imagini cu dimensiunea de 120 km, comparativ cu
60 km în cazul satelitului SPOT 4.
Sistemul stereoscopic de preluare are
raportul bază / înălţime de 1,2, iar intervalul de
timp necesar achiziţionării celor două imagini
este de doar 90 secunde. Imaginile sunt preluate
aproape simultan din aceeaşi orbită prin
utlizarea unor senzori orientaţi pe direcţiile înainte şi înapoi. Un interval de preluare cu o valoare atât de mică reprezintă un avantaj deosebit de important al acestui senzor, fiind o garan-

ţie a faptului că imaginile stereoscopice sunt
preluate în aceleaşi condiţii de iluminare, fără a
aparea modificări ale peisajului sau ale condiţiilor atmosferice. Imaginile stereoscopice sunt
aproape indentice din punct de vedere radiometric, ceea ce conduce la rezultate foarte bune ale
procesului de corelare automată a imaginilor
stereoscopice. Preluarea celor două imagini stereoscopice se realizează astfel: senzorul orientat
înainte la 20° faţă de verticală preia prima imagine a stereo-cuplului, iar după 90 secunde senzorul orientat înapoi la 20° faţă de verticală
achiziţionează cea de a doua imagine (Figura
8). Unghiul de incidenţă este de 22,5°, iar raportul bază / înălţime are valoarea optimă pentru generarea modelelor digitale altimetrice ale
terenului de 1,2. Acest raport reprezintă unghiul
dintre fasciculele fotogrametrice care se
interesectează, valoarea acestui parametru influenţând precizia verticală. Teoretic, pentru
determinarea coordonatelor teren ale punctelor,
valoarea 1,0 a raportului bază / înălţime oferă
rezultate mai bune, însă identificarea automată
a punctelor corespondente nu prezintă rezultate
la fel de bune. Valoarea optimă a raportului bază/înălţime depinde de tipul de relief – pentru o
zonă cu relief plan, este considerată optimă valoarea 1,0, însă pentru o zonă cu relief colinar,
cu suprafeţe construite sau vegetaţie, valoarea
1,6 conduce la rezultate mai bune.

Figura 8: SPOT HRS - preluarea imaginilor
stereoscopice

Sistemul HRS este alcătuit din doi senzori liniari de tip DCS. Fiecare linie DCS conţine 12000 de pixeli, dimensiunea unui pixel în
teren fiind de 5m pe direcţia de deplasare a satelitului pe orbită şi 10m perpendicular pe orbită. Determinarea altitudinilor este realizată cu o
precizie mai mare deoarece este influenţată de
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dimensiunea pixelului pe direcţia de deplasare a
platformei. Dimensiunea unui stereo-model
preluat de sistemul HRS este de 120 km x 60
km, în domeniul pancromatic (0,49  – 0,69).
QuickBird preia imagini stereoscopice
prin orientarea senzorilor înainte – înapoi la un
unghi de 300 faţă de nadir, având un raportul
bază / înalţime situat în intervalul 0,6-2,0 (majoritatea preluărilor stereoscopice se execută cu
o valoare a acestui raport situată între 0,9–1,2).
Senzorul optic OPS aflat la bordul satelitului japonez JERS-1 preia imagini stereoscopice în intervalul de bandă 0,76 μ – 0,86 μ prin
orientarea pe direcţie verticală şi pe direcţia
înainte într-un unghi de 15,3° faţă de verticală,
rezultând o valoare a raportului bază / înalţime
de 0,3 la o altitudine de 588 km.
Imaginile preluate de instrumentele radar cu antenă de deschidere sintetică (SAR)
sunt utilizate în multe aplicaţii care au ca obiectiv generarea modelului digital altimetric al terenului. Aceste date radar pot fi prelucrate folosind tehnica radargrammetriei sau a interferometriei.
Radargrammetria este o tehnică de prelucrare a imaginilor radar de amplitudine, preluate din unghiuri diferite. Principiile
radargrammetriei sunt similare cu cele ale fotogrammetriei, MDAT fiind generat prin măsurarea paralaxelor. Interferometria utilizează imaginile radar de fază, iar pentru determinarea
MDAT se determină diferenţa de fază între cele
două ecouri (pulsuri retro-reflectate).
Misiunea SRTM reprezintă un exemplu
în care imaginile radar au fost preluate la o singură trecere a satelitului pe orbită, executânduse astfel o achiziţionare în bază de spaţiu. Cele
două sisteme radar (bandă X, bandă C) separate
printr-o distanţă fixă de 60m achiziţionează două seturi de date (Figura 9).
Antena principală are rolul de a emite şi
de a recepţiona semnale (este considerată atât
activă cât şi pasivă), în timp ce antena secundară are doar rolul de a recepţiona (antenă pasivă). Un set de date radar este preluat de antena
principală, iar celălalt de antena exterioară.
Sistemul radar în bandă C utilizează două tipuri de polarizare pentru a forma două
semnale radar: un semnal foloseşte polarizare
HH (emise orizontală, recepţie orizontală), iar

celălalt polarizare VV (emise verticală, recepţie
verticală). Sistemul radar în bandă X utilizează
un singur tip de semnal cu polarizare VV. Semnalul radar emis de antena principală loveşte
suprafaţa Pământului, iar semnalul retroreflectat în diferite direcţii este recepţionat de
cele două antene.
Utilizarea antenelor adiţionale reprezintă o inovaţie importantă deoarece sistemul are
posibilitatea de a obţine informaţii altimetrice
precise la o singură trecere a navetei, fără a
exista o diferenţă de timp în achiziţionarea
imaginilor. Pentru separarea şi medierea semnalelor mixte este utilizată metoda Doppler.
Folosind tehnica interferometriei, instrumentele
SRTM recepţionează un semnal radar folosind
două antene diferite.

Figura 9: Emisia şi recepţia semnalelor radar
(SRTM)

Stereoscopia în bază de timp - în cadrul
acestei metode, imaginile stereoscopice sunt
preluate lateral, din orbite diferite. Valori ridicate ale raportului bază / înalţime sunt obţinute
pentru unghiuri mari de incidenţă, ceea ce conduce la degradarea rezoluţiei spaţiale a imaginilor. Stereoscopia în bază de timp (laterală) are
avantajul că prezintă o flexibilitate mare în orientarea senzorilor de preluare (imaginile pot fi
preluate pe direcţia nadirului - rezultând o imagine cvasi-normală şi/sau pe direcţii laterale) şi
permite modificarea valorii raportului bază /
înalţime. Principalul dezavantaj constă în faptul
că imaginile stereoscopice sunt diacronice.
Condiţiile atmosferice, acoperirea cu nori pot
diferi în zilele în care cele două imagini sunt
achiziţionate, fiind necesară o ulterioară reprogramare care va mări intervalul de timp între
cele două preluări. Aceasta poate conduce la
schimbări în acoperirea solului, mai ales datorită evoluţiei vegetaţiei.
Senzori de preluare stereoscopică în bază de timp:
Senzorii MMS, TM, ETM+ (Landsat)
preiau înregistrări stereoscopice numai din două
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orbite adiacente. Rapotul bază / înălţime este de
aproximativ 0,1, ceea ce generează o paralaxă
de aproximativ 400 m pentru un relief cu altitudinea de 4000 m. Capabilitatea stereoscopică a
Landsat rămîne limitată deoarece are aplicabilitate doar pentru zone situate între 450 şi 500 latitudine nordică şi sudică, prezintă o valoare
foarte mică a raportului bază / înălţime, rezultând erori altimetrice de mai mult de 50 m; zonele în care stereoscopia Landsat oferă rezultate
satisfăcătoare sunt cele cu relief de altitudine
medie.
La platformele SPOT 1, 2, 3 şi 4 generarea modelului stereoscopic se face prin utilizarea unui senzor liniar de preluare în poziţie
nadirală şi lateral cu 27o sub comandă de la
sol. Pentru acest unghi de preluare, raportul bază / înălţime este 0,5. Pentru înregistrarea stereoscopică în baza în timp senzorul dispune de o
oglindă cu un unghi de câmp de 4,13o utilizată
pentru înregistrarea cu 27o lateral faţă de direcţia nadirală. Prin posibilitatea de orientare a
senzorilor de preluare, rezoluţia temporală este
micşorată.
Misiunea tandem (1995-2000) a platformelor ERS-1 şi ERS-2 a reprezentat prima
iniţiativă spaţială menită să realizeze acoperirea
la scară globală cu date SAR preluate prin tehnica interferometriei. Aceste înregistrări sunt
preluate la un interval de o zi, coerenţa
interferogramelor oferind rezultate foarte bune.
În timpul misiunii tandem ERS au fost achiziţi-

onate 140000 de imagini pereche. Spre deosebire de misiunea SRTM, ERS a preluat imagini şi
în zonele situate la latitudini mai mari de 600,
din acest motiv un rol deosebit în prelucrarea
imaginilor şi generarea produselor specifice
având Canada.
TanDEM-X reprezintă un program iniţiat de DLR pentru cartografierea suprafeţei
terestre cu o precizie foarte mare, proiectat să
fie lansat în anul 2008. TanDEM-X este alcătuit
din două sisteme radar de foarte mare rezoluţie
(Figura 10), capabile să determine topografia
terenului cu o precizie mai mare de 2 m. Obiectivul acestui proiect este de a genera un model
digital altimetric al terenului (precizia de nivelul dTED 3) pentru orice punct de pe suprafaţa
planetei.

Figura 10: TanDEM-X (impresie artistică)
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Abstract
This article represents a presentation of the new developments in the remote sensing field regarding
the platforms and their on-board sensors. There are studied the acquisition technologies of the sensors and their
stereoscopic capabilities. Also, a short history of the remote sensing platforms evolution is made.
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Mişcarea polară şi perioada precesiei lunare
George MORCOV1

Rezumat
Tema articolului se referă la determinarea unei medii a perioadelor componentelor circulare ale
mişcării polare şi legatura acesteia cu perioada precesiei lunare. Se arată ca există o perioadă medie a perioadelor circulare polare, bine determinată, utilizând perioadele sinodice polare ca ponderi. Acestea îi
conferă perioadei medii polare determinate, precizie şi stabilitate. Există o legatură empirică între ecuaţia
anului eclipselor (anul draconitic) şi perioada polară circulară medie, determinată pe baza perioadelor sinodice polare, a cărei acurateţe este dată de apropierea valorii acesteia de 435.4 zile.
Cuvinte cheie: perioade polare circulare, perioade polare sinodice, perioadă polară circulară medie, precesie lunară.


Referent:Prof.univ.dr.ing. Mircea ATUDOREI. Articolul a fost prezentat sub formă de comunicare la Seminarul Ştiinţific „Systemes de reference spatio – temporels” din 17-19 septembrie 2007 Paris, Franta, sub titlul „The polar motion
and the draconitic period”.
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Lucrarea se referă la determinarea perioadei mişcării polare medii sau perioadei polare circulare medii, dupa o anumita metodă,
precum şi legatura acesteia cu perioada precesiei lunare.
Pentru aceste două probleme se
urmaresc pe parcurs:
1) Definirea mişcării medii polare întrun mod uşor diferit decât media aritmetică a
componentelor sale determinate (Chandler's
Wobble); Pentru aceasta se introduce noţiunea
de perioadă polară sinodică, care se raportează
la perioada polară circulară. Astfel media
mişcarii polare se determină punându-se condiţia ca suma perioadelor sinodice ale componentelor sale (nodurile spirale) sa fie minimă.
2) Legatura componentei circulare a
mişcării polare cu perioada precesiei lunare,
arătându-se că se găsesc în relaţie sinodică.
1. Determinarea perioadei polare circulare
medii.
Se cunoaşte că o perioadă sinodică este
cu atât mai mica cu cât se diferenţiaza (îndepărtează) mai mult ca durată de perioada la care
se raportează. Suma perioadelor sinodice dintrun grup trebuie să fie minimă dacă perioada din
interiorul grupului, la care acestea se raportea-

ză, ocupă o poziţie maxim îndepărtată de fiecare dintre componente. Se înţelege că poziţia
respectivă nu poate fi decât media ponderată
raportată la fiecare componentă.
Vom considera notaţiile:
Pi= perioadele circulare polare;
Si= perioadele sinodice polare.
Pentru fiecare perioadă polară se determină perioada sinodică respectivă în raport cu o
perioadă Pm apropiată de medie.
1/Si = │±1/Pi ±1/Pm│
(1)
Efectuând determinari ale sumei perioadelor polare sinodice pentru diferite valori Pm,
perioada polară circulară medie, poate fi definită ca fiind acea valoare Pm pentru care suma
perioadelor sinodice este minimă.
Avantaje:
Perioadele polare sinodice ale spirelor
extreme (corespunzatoare perioadelor polare
circulare foarte mici sau foarte mari) vor avea
ponderi relativ mici faţă de medie; iar perioadele polare sinodice ale spirelor medii (cu abateri
mici) vor avea ponderi relativ mari faţă de medie.
Media mişcării polare calculată astfel
este foarte stabilă, rămânând neschimbată chiar
şi în cazul eliminării unor termeni, mai ales a
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celor extremi. În acest fel se pot anihila sau diminua, fară a fi afectată media, perioadele polare circulare cu valori extreme (şi nu numai),
purtatoare ale abaterilor cu valorile cele mai
mari. Efectuând astfel unele determinari practice ale spirelor mişcării polare, având ca surse
pentru perioadele polare circulare, datele EOP
(IERS) între anii 1962-2006, a rezultat o perioadă medie polară cu valori cuprinse între 435
si 436 zile, uşor diferită de perioadele
Chandler's Wobble, de 433 sau 435 zile, cele
mai des citate in literatura de specialitate.
În principiu se urmăreşte determinarea
unei medii ponderate a perioadelor circulare
polare, indirect, pe baza valorilor perioadelor
sinodice respective. Nu se urmareşte neapărat
determinarea unei perioade constante foarte
exacte deoarece este de înţeles că unitatea de
măsură luată în calcul nu este mai mica de o zi.
Se observă că formula (1) se descompune astfel:
1/Si = 1/Pi-1/Pm (1') pentru perioadele
superioare mediei de determinat Pm, adică pentru Si > Pm şi
1/Si=-1/Pi+1/Pm (1'') pentru perioadele
inferioare mediei de determinat Pm, adică pentru Si < Pm.
În tabelul 1, pentru doua cicluri succesive (2x18.6 ani) s-au determinat perioadele
sinodice corespunzătoare celor 32 perioade polare circulare ale componentei (x). Pentru fiecare perioadă polară circulară s-a determinat perioada sinodică respectivă în raport cu o
perioadă Pm apropiată de medie. În coloana 1 a
acestui tabel sunt inscrise 32 perioade polare
circulare, respectiv două cicluri de câte 18.6
ani. În coloana 2 s-au determinat perioadele
sinodice respectiv pentru fiecare perioadă circulară din coloana 1 conform formulelor (1') şi
(1'') în care s-a considerat perioada Pm = 433
zile, obţinându-se pentru toate cele 32 perioade
polare sinodice suma de 323157.342 zile. Pentru celelalte coloane 3, 4, 5 şi 6 s-au considerat
ca perioade medii Pm respectiv 434, 435, 436,
437 zile. Ultima linie a tabelului evidenţiază

sumele perioadelor polare sinodice respective,
de unde se constată că suma minimă de
313939.4931 zile (coloana 4) corespunde perioadei medii la care s-au raportat perioadele
sinodice din coloana respectivă Pm = 435 zile.
Aceasta fiind perioada polară circulară medie
rezultată pentru datele luate în calcul pentru
tabelul 1.
În mod similar în tabelul 2, la un ciclu
de 18.6 ani s-au determinat perioadele sinodice
corespunzătoare celor 16 perioade polare circulare de asemenea pe componenta(x). La cele
cinci perioade polare apropiate de medie, luate
in calcul 435, 435.6 435.7, 435.8, 436 zile, se
constată că suma minimă a perioadelor polare
sinodice se înregistreză pe coloana 4 cu valoarea de 149319.8974 zile ceea ce corespunde
perioadei polare circulare medii de 435,7 zile.
În vederea determinării unei medii mai
stabile, în tabelul 3, din perioadele polare circulare din tabelul 2, s-au eliminat patru perioade
cu valorile cele mai mici. Aceste perioade în
general au anomalii relativ mari şi cu predictibilitate redusă. Din determinări se constată că
suma minimă a perioadelor polare sinodice se
situează pe coloana cu valoarea de
149319.8974 zile rezultând pentru perioada
polară circulară medie (Pm), valoarea de 435,4
zile.
În tabelul 4 se menţin aceleaşi elemente
ca şi în tabelul 3 dar se elimină perioada polară
circulară cu durata cea mai mare constatându-se
că perioada polară circulară medie (Pm), rezultată este aceeaşi cu valoarea de 435,4 zile.
Studiind variaţiile perioadei polare circulare medii se constată convergenţa valorilor
prin eliminarea perioadelor polare sinodice ale
spirelor extreme (corespunzătoare perioadelor
polare circulare foarte mici sau foarte mari).
De asemenea se constată un interval de convergenţă (435 - 435.7 zile) mai favorabil mediei
determinate prin procedeul utilizat în comparaţie cu efectuarea mediei aritmetice (429- 435.6
zile).

Tabelul 1. Determinarea perioadei polare circulare medii Pm (cuprinzand 32 perioade polare circulare, respectiv doua cicluri de cate 18.6 ani) pe baza perioadelor sinodice respective.
i

Pi (zile)

0
1

1
388

Si ( zile)
Si ( zile)
1/│±1/Pi±1/433│ 1/│±1/Pi ±1/434│
2
3
3733.4222
3660.6957

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/435│
4
3591.0638
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Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/436│
5
3524.3333

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/437│
6
3460.3265

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

421
410
445
527
405
395
407
421
442
388
415
383
413
415
507
407
409
417
425
471
464
408
419
421
447
470
427
414
405
442
524

15191.0833
7718.6957
16057.0833
2427.5638
6263.0357
4500.9211
6778.1154
15191.0833
21265.1111
3733.4222
9983.0556
3316.7800
8941.4500
9983.0556
2966.6351
6778.1154
7379.0417
11285.0625
23003.1250
5366.9211
6481.0323
7066.5600
12959.0714
15191.0833
13825.0714
5500.2703
30815.1667
9434.8421
6263.0357
21265.1111
2493.3187

14054.9231
7414.1667
17557.2727
2459.3333
6061.0345
4395.6410
6542.1481
14054.9231
23978.5000
3660.6957
9479.4737
3259.2549
8535.3333
9479.4737
3014.2192
6542.1481
7100.2400
10645.7647
20494.4444
5524.7027
6712.5333
6810.4615
12123.0667
14054.9231
14922.9231
5666.1111
26474.0000
8983.8000
6061.0345
23978.5000
2526.8444

13081.0714
7134.0000
19357.5000
2491.7935
5872.5000
4295.6250
6323.0357
13081.0714
27467.1429
3591.0638
9026.2500
3203.9423
8166.1364
9026.2500
3063.1250
6323.0357
6842.8846
10077.5000
18487.5000
5691.2500
6960.0000
6573.3333
11391.5625
13081.0714
16203.7500
5841.4286
23218.1250
8575.7143
5872.5000
27467.1429
2561.1236

12237.0667
6875.3846
21557.7778
2524.9670
5696.1290
4200.4878
6119.0345
12237.0667
32118.6667
3524.3333
8616.1905
3150.7170
7829.0435
8616.1905
3113.4085
6119.0345
6604.5926
9569.0526
16845.4546
5867.3143
7225.1429
6353.1429
10746.1177
12237.0667
17717.4546
6027.0588
20685.7778
8204.7273
5696.1290
32118.6667
2596.1818

11498.5625
6635.9259
24308.1250
2558.8778
5530.7813
4109.8810
5928.6333
11498.5625
38630.8000
3460.3265
8243.4091
3099.4630
7520.0417
8243.4091
3165.1286
5928.6333
6383.3214
9111.4500
15477.0833
6053.7353
7509.9259
6148.1379
10172.3889
11498.5625
19533.9000
6223.9394
18659.9000
7866.0000
5530.7813
38630.8000
2632.0460

323157.3420

316228.5864

313939.4931
minim

316553.7118

325252.8589

i=1

∑Si
32

Tabelul 2. Determinarea perioadei polare circulare medii Pm (cuprinzand 16 perioade polare circulare, respectiv un ciclu de 18.6 ani) pe baza perioadelor sinodice respective.
i

Pi (zile)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
407
409
417
425
471
464
408
419
421
447
470
427
414
405
442
524

Si ( zile)
Si ( zile)
Si ( zile)
Si ( zile)
1/│±1/Pi±1/435│ 1/│±1/Pi±1/435.6│ 1/│±1/Pi±1/435.7│ 1/│±1/Pi± 1/435.8│
2
3
4
5
6323.0357
6198.9231
6178.7422
6158.7014
6842.8846
6697.7594
6674.2060
6650.8284
10077.5000
9765.8710
9715.8770
9666.4149
18487.5000
17465.0943
17305.8411
17149.5370
5691.2500
5795.6949
5813.4476
5831.3011
6960.0000
7116.8451
7143.6325
7170.6099
6573.3333
6439.3043
6417.5307
6395.9137
11391.5625
10994.9639
10931.6347
10869.0595
13081.0714
12560.7945
12478.2109
12396.7432
16203.7500
17080.1053
17235.2124
17393.0893
5841.4286
5951.5116
5970.2332
5989.0643
23218.1250
21628.0465
21384.3563
21146.2046
8575.7143
8349.0000
8312.4332
8276.2018
5872.5000
5765.2941
5747.8339
5730.4870
27467.1429
30083.6250
30568.1587
31068.3226
2561.1236
2582.0633
2585.5810
2589.1066

i=1

∑Si
16

175167.9219

174462.9314
minim

174474.8964

- 54 -

174481.5853

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/436│
6
6119.0345
6604.5926
9569.0526
16845.4546
5867.3143
7225.1429
6353.1429
10746.1177
12237.0667
17717.4546
6027.0588
20685.7778
8204.7273
5696.1290
32118.6667
2596.1818
174612.9145

Tabelul 3. Determinarea perioadei polare circulare medii Pm (cuprinzand 12 perioade polare circulare,
respectiv un ciclu de 18.6 ani din care s-au exclus 4 perioade circulare).
i

Pi (zile )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
i=1
∑Si
12

417
425
471
464
419
421
447
470
427
414
442
524

Si ( zile)
Si ( zile)
Si ( zile)
Si ( zile)
Si ( zile)
1/│±1/Pi±1/435│ 1/│±1/Pi ±1/435.3│ 1/│±1/Pi ±1/435.4│ 1/│±1/Pi ±1/435.5│ 1/│±1/Pi ±1/436│
10077.5000
9919.1311
9867.4891
9816.4054
9816.4054
18487.5000
17961.4078
17792.7885
17627.3810
17627.3810
5691.2500
5743.0336
5760.4888
5778.0423
5778.0423
6960.0000
7037.6028
7063.8322
7090.2456
7090.2456
11391.5625
11189.6135
11123.9390
11059.0606
11059.0606
13081.0714
12815.4755
12729.4028
12644.5172
12644.5172
16203.7500
16630.6923
16777.9138
16927.6957
16927.6957
5841.4286
5895.9942
5914.3931
5932.8986
5932.8986
23218.1250
22394.3494
22132.8333
21877.4706
21877.4706
8575.7143
8460.7606
8423.1589
8385.9070
8385.9070
27467.1429
28716.8060
29158.6061
29614.0000
29614.0000
2561.1236
2571.5581
2575.0519
2578.5537
2578.5537
149556.1682

149319.8974
minim

149336.4249

149332.1775

149332.1775

Tabelul 4. Determinarea perioadei polare circulare medii Pm (cuprinzand 11 perioade polare circulare, respectiv un ciclu de 18.6 ani din care s-au exclus 5 perioade) pe baza perioadelor sinodice respective.
i

Pi (zile )

Si ( zile)
1/│±1/Pi±1/435│

Si ( zile)

Si ( zile)

Si ( zile)

Si ( zile)

1/│±1/Pi ±1/435.3│ 1/│±1/Pi ±1/435.4│ 1/│±1/Pi ±1/435.5│ 1/│±1/Pi ±1/436│

0
1
2
3
4
5

1
417
425
471
464
419

2
10077.5000
18487.5000
5691.2500
6960.0000
11391.5625

3
9919.1311
17961.4078
5743.0336
7037.6028
11189.6135

4
9867.4891
17792.7885
5760.4888
7063.8322
11123.9390

5
9816.4054
17627.3810
5778.0423
7090.2456
11059.0606

6
9569.0526
16845.4546
5867.3143
7225.1429
10746.1177

6
7
8
9
10
11
i=1

421
447
470
427
414
442

13081.0714
16203.7500
5841.4286
23218.1250
8575.7143
27467.1429

12815.4755
16630.6923
5895.9942
22394.3494
8460.7606
28716.8060

12729.4028
16777.9138
5914.3931
22132.8333
8423.1589
29158.6061

12644.5172
16927.6957
5932.8986
21877.4706
8385.9070
29614.0000

12237.0667
17717.4546
6027.0588
20685.7778
8204.7273
32118.6667

146995.0446

146764.8668

146753.6238

147243.8337

∑Si

146744.8455
minim

11

tă. Exemplul acesta este evidenţiat pentru a se
examina şi acest aspect. La cele cinci perioade polare apropiate de medie, luate în calcul
434, 435 436, 437, 438 zile, se constată că
suma minimă a perioadelor polare sinodice se
înregistrează pe coloana 4 cu valoarea de
238287.0753 zile ceea ce corespunde perioadei polare circulare medii de 436 zile.
Ca şi cazul tabelelor anterioare, tabelul 6, păstrează perioadele polare circulare din
tabelul 5, din care s-au eliminat nouă perioade
cu valorile cele mai mici. Numărul perioade-

În tabelul 5, pentru doua cicluri succesive (2x18.6 ani) s-au determinat perioadele
sinodice corespunzătoare celor 30 perioade
polare circulare ale componentei (y). S-a procedat ca şi în cazul anterior dar se observă că
din start a fost eliminată perioada polară circulară de 434 zile, fiind foarte apropiată de
media prezumtivă a perioadelor polare circulare. Este un caz ce trebuie luat în consideraţie
pentru că la o asemenea apropiere ponderea
ce se manifestă indirect prin însumarea perioadei sinodice respective, ar fi fost exagera- 55 -

două tabele convergenţa perioadei polare circulare medii, prin eliminarea perioadelor polare sinodice ale spirelor extreme (corespunzătoare perioadelor polare circulare foarte
mici). Deasemenea se constată un interval de
convergenţă (435.65 -436 zile) mai favorabil
mediei determinate prin procedeul utilizat în
comparaţie cu efectuarea mediei aritmetice.

lor excluse este determinat de valorile acestora situate sub aceeaşi limită luată şi în cazul
tabelului 3 (409 zile). Din determinări se
constată că suma minimă a perioadelor polare
sinodice se situează pe coloana 4 cu valoarea
de 192771.4665 zile rezultând pentru perioada polară circulară medie (Pm), valoarea de
435,65 zile. Constatăm şi în cazul ultimelor

Tabelul 5. Determinarea perioadei polare circulare medii Pm (cuprinzând 30 perioade polare circulare, respectiv doua cicluri de 18.6 ani din care s-a exclus o perioada circulara) pe baza perioadelor
sinodice respective.
i

Pi (zile )

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
411
417
412
526
443
397
396
408
412
545
416
402
402
412
454
454
411
412
419
395
535
408
419
426
477
448
417
398
400
536

i=1
∑ Si
30

Si ( zile)
1/│±1/Pi±1/434│
2
7755.3913
10645.7647
8127.6364
2481.3478
21362.4444
4656.7027
4522.7368
6810.4615
8127.6364
2130.9009
10030.2222
5452.1250
5452.1250
8127.6364
9851.8000
9851.8000
7755.3913
8127.6364
12123.0667
4395.6410
2298.9109
6810.4615
12123.0667
23110.5000
4814.3721
13888.0000
10645.7647
4798.1111
5105.8824
2280.6275

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/435│
3
7449.3750
10077.5000
7792.1739
2514.3956
24088.1250
4544.6053
4416.9231
6573.3333
7792.1739
2155.2273
9524.2105
5299.0909
5299.0909
7792.1739
10394.2105
10394.2105
7449.3750
7792.1739
11391.5625
4295.6250
2327.2500
6573.3333
11391.5625
20590.0000
4940.3571
14990.7692
10077.5000
4679.1892
4971.4286
2308.5149

243664.1637

239885.4609

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/436│
4
7167.8400
9569.0526
7484.6667
2548.1778
27592.5714
4438.2564
4316.4000
6353.1429
7484.6667
2180.0000
9068.8000
5155.0588
5155.0588
7484.6667
10996.8889
10996.8889
7167.8400
7484.6667
10746.1177
4200.4878
2356.1616
6353.1429
10746.1177
18573.6000
5072.4878
16277.3333
9569.0526
4566.5263
4844.4444
2336.9600
238287.0753
minim

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/437│
5
6907.9615
9111.4500
7201.7600
2582.7191
32265.1667
4337.2250
4220.7805
6148.1379
7201.7600
2205.2315
8656.7619
5019.2571
5019.2571
7201.7600
11670.4706
11670.4706
6907.9615
7201.7600
10172.3889
4109.8810
2385.6633
6148.1379
10172.3889
16923.8182
5211.2250
17797.8182
9111.4500
4459.6410
4724.3243
2365.9798

Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/438│
6
6667.3333
8697.4286
6940.6154
2618.0455
38806.8000
4241.1220
4129.7143
5956.8000
6940.6154
2230.9346
8282.1818
4891.0000
4891.0000
6940.6154
12428.2500
12428.2500
6667.3333
6940.6154
9659.0526
4023.4884
2415.7732
5956.8000
9659.0526
15549.0000
5357.0769
19622.4000
8697.4286
4358.1000
4610.5263
2395.5918

239112.6076

243002.9453

Tabelul 6. Determinarea perioadei polare circulare medii Pm (cuprinzand 21 perioade polare circulare respectiv doua cicluri de 18.6 ani din care s-au exclus 9 perioade) pe baza perioadelor sinodice respective.
i

Pi (zile)

0
1
2
3
4

1
411
417
412
526

Si ( zile)
1/│±1/Pi±1/435│
2
7449.3750
10077.5000
7792.1739
2514.3956

Si ( zile)
Si ( zile)
Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/435.6│ 1/│±1/Pi ±1/435.65│ 1/│±1/Pi±1/435.7│
3
4
5
7277.7073
7263.7789
7249.9069
9765.8710
9740.8070
9715.8770
7604.5424
7589.3362
7574.1941
2534.5752
2536.2690
2537.9646
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Si ( zile)
1/│±1/Pi ±1/436│
6
7167.8400
9569.0526
7484.6667
2548.1778

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

443
412
545
416
412
454
454
411
412
419
535
419
426
477
448
417
536

24088.1250
7792.1739
2155.2273
9524.2105
7792.1739
10394.2105
10394.2105
7449.3750
7792.1739
11391.5625
2327.2500
11391.5625
20590.0000
4940.3571
14990.7692
10077.5000
2308.5149

26077.1351
7604.5424
2170.0366
9245.3878
7604.5424
10747.9565
10747.9565
7277.7073
7604.5424
10994.9639
2344.5272
10994.9639
19329.7500
5018.8696
15737.8065
9765.8710
2325.5139

26257.5442
7589.3362
2171.2780
9222.9211
7589.3362
10778.4796
10778.4796
7263.7789
7589.3362
10963.2042
2345.9763
10963.2042
19231.8031
5025.5151
15803.3360
9740.8070
2326.9397

i=1

∑Si
21

193232.8413

192771.4665
minim

192774.7686

2. Legatura empirică dintre perioada polară
circulară medie şi precesia lunară.
2.1. Descompunerea ecuaţiei anului
eclipselor.
Cunoaştem ecuaţia anului eclipselor:
1/T= 1/T1 + 1/T2
(2)
Unde:
T = 346.62 zile (anul eclipselor)
T1=365.24 zile (anul mediu tropic)
T2=18.61x365.24zile (perioada precesiei lunare).
Descompunem mai jos ecuaţia (2) în alte două ecuaţii (3) şi (4) la care în combinaţie
sinodică se evidenţiază valoarea de 435.42 zile
apropiată de cea a perioadei polare medii determinată anterior:
1 / T = 1/435.42 z + 4/T2
(3)
si
1 / T1 = 1/435.42z + 3/T2
(4)
sau
1/365.24d = 1/435.42d + 3/6798.33d
(3')
1/346.62d = 1/435.42d + 4/6798.33d
(4')
Se observă că dacă scădem membru cu
membru ecuaţiile (3) şi (4) obţinem ecuaţia cunoscută a anului eclipselor s-au a anului
draconitic (1).
Ecuaţia (3) arată că anul eclipselor (T)
sau draconitic se combină sinodic cu perioada
de 435.42 zile şi cu o pătrime (1/4) din perioada
precesiei lunare. În ecuaţia (4) se constată că
anul mediu tropic (T1) se combină sinodic cu
perioada de 435.42 zile şi cu o treime (1/3) din

26440.4247
7574.1941
2172.5206
9200.5685
7574.1941
10809.1694
10809.1694
7249.9069
7574.1941
10931.6347
2347.4270
10931.6347
19134.8660
5032.1768
15869.3984
9715.8770
2328.3669
192773.6657

27592.5714
7484.6667
2180.0000
9068.8000
7484.6667
10996.8889
10996.8889
7167.8400
7484.6667
10746.1177
2356.1616
10746.1177
18573.6000
5072.4878
16277.3333
9569.0526
2336.9600
192904.5570

perioada precesiei lunare.
2.2. Legatura empirică dintre perioada
polară circulară medie şi perioada de 435.42
zile.
Am constatat în prima parte a lucrării că
perioada polară circulară medie se apropie sensibil de perioada de 435.42 zile. Fiind totuşi
diferită de aceasta se reduce din diferenţă prin
eliminarea unor termeni în general corespunzatori perioadelor polare circulare foarte mici.
Astfel în tabelul 2 respectiv 3 s-a diminuat media de la 435.7 la 435.4 zile prin eliminarea
perioadelor sinodice circulare cele mai mici.
Acelaşi procedeu s-a aplicat şi la tabelele 5 şi
respectiv 6. De remarcat că odată cu eliminarea
acestor perioade sinodice circulare cu ponderi
relativ mici se elimină şi abaterile respective cu
valori relativ mari. Aceasta conduce la o acurateţe superioară şi potenţial de utilizare în predictibilitate. Coincidenţa dintre media componentelor circulare polare cu perioada de 435.42
zile, permite utilizarea combinaţiei sinodice din
ecuaţiile (3) şi (4). şi aceasta perioadă medie
efectuează exact patru noduri complete cu anul
eclipselor, pe parcursul unei perioade a precesiei lunare. De asemenea aceeaşi perioadă medie
efectuează exact trei noduri complete cu anul
mediu tropic, pe parcursul unei perioade a precesiei lunare.
Conexiunea empirică dintre perioada
polară circulară medie pe de o parte şi perioada precesiei lunare, perioada anului eclipselor,
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şi anului mediu tropic pe de altă parte, poate
conduce la un control mai riguros al mişcării
polare din două motive:
- Controlul poziţiei mişcării polare prin
nodurile descrise de ecuaţiile (2) şi (3);
- Sunt eliminate perioadele mai puţin
specifice mişcării polare.
Concluzii
Există o perioadă medie a perioadelor
circulare polare, determinabilă, utilizand indirect perioadele sinodice polare ca ponderi.
Acestea îi conferă perioadei medii polare determinate, precizie şi stabilitate. Precizie pentru
că ponderile se ordonează cu valori mari în zona mediană şi din ce în ce mai mici spre perife-

rie unde perioadele circulare polare înregistrează abateri relativ mari, nespecifice pe ansamblu. Stabilitate pentru că în vederea determinării perioadei medii polare, pot fi eliminate
unele perioade circulare polare incerte (în special cele periferice, foarte mici sau foarte mari)
fară a afecta media propriu-zisa. Perioada medie astfel determinată poate fi o alternativă la
perioada Cheandler Wobble.
Există o legatură empirică între ecuaţia
anului eclipselor sau draconitic şi perioada medie a perioadelor circulare determinată pe baza
perioadelor sinodice polare a carei acurateţe
este dată de apropierea valorii acesteia de
435.42 zile.
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The polar motion and the period of lunar precession.
Abstract
The article is focused on the determination of an average of the circular components’ periods of
the polar motion and the connection of this one with the period of the moon precession. It is demonstrated
the existence of a medium circular polar period, well determined, using the polar synodic periods as
weights. These ones are offering precision and stability to the detemined medium polar period. There is
an empirical connection between the equation of the eclipse year (the draconitic year) and the medium
circular polar period, determined by using the synodic periods whose accuracy is offered by the proximity
of its value to 435.42 days.
Key words : polar circular periods, polar synodic periods, medium circular polar period, lunar
precession.
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DIN ACTIVITATEA U.G.R.
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CONSTITUIRE A
ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
EVENIMENT

În ziua de 20 aprilie 2007, în sala Nicolae Iorga din Palatul Parlamentului României, a
avut loc Conferinţa Naţională de constituire a Ordinului Geodezilor din România.
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA ŞI DE
EXERCITARE A PROFESIEI DE GEODEZ

PARTEA I
Organizarea şi funcţionarea Ordinului Geodezilor din România
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 - (1) Ordinul Geodezilor din România, numit în continuare Ordin, se organizează, funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în
baza Legii privind organizarea şi exercitarea
profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43
din 19 ianuarie 2007, denumită în continuare
Lege, a Statutului Ordinului, adoptat de Conferinţa naţională din 25 mai 2007 şi a prezentului
Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România, denumit în
continuare Regulament.
(2) Ordinul este organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept
privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă a
geodezilor cu drept de semnătură.
(3) Ordinul are rolul de a reprezenta şi
apăra, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de geodez şi ale geodezilor cu drept
de semnătură.
Art. 2 - Ordinul este singura asociaţie
profesională care acordă geodezilor dreptul de
semnătură, în condiţiile Legii.
Art. 3 – (1) Ordinul are sediul central în
municipiul Bucureşti.
(2) Ordinul este organizat cu filiale teritoriale cu personalitate juridică de drept privat.
Art. 4 – (1) Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale
ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări
ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii legale, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii.
(2) Activitatea Ordinului este o activitate administrativă specifică autorizată.
(3) Taxele şi cotizaţiile încasate de Ordin nu sunt supuse taxei pe valoarea adăugată.
CAPITOLUL II
Funcţii, atribuţii, acţiuni şi activităţi ale Ordinului
Art. 5 – Ordinul are următoarele funcţii:

a) de reglementare a autorizării dreptului
de semnătură al geodezilor, prin care se stabilesc condiţiile de autorizare şi procedura de autorizare;
b) de îndrumare a geodezilor pentru realizarea de servicii de calitate prin aplicarea corectă a prevederilor legale şi promovarea de
tehnici, standarde, procedee şi metodologii moderne în domeniul geodeziei, definite conform
art. 5, alin. (1) din Lege;
c) de autoritate profesională, prin monitorizarea respectării de către geodezi a principiilor Codului deontologic al profesiei de geodez;
d) de reprezentare a intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor publice, a organismelor profesionale şi/sau patronale interne şi internaţionale;
e) de coordonare a filialelor teritoriale;
f) de elaborare de propuneri legislative,
norme, regulamente şi metodologii în domeniul
geodeziei;
g) de administrare a patrimoniului Ordinului.
Art. 6 - În realizarea rolului său, Ordinul are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Ordinului geodezilor din România
şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul
deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, potrivit
art. 25, alin. (1), lit. a) din Lege.
b) acordă geodezilor dreptul de semnătură şi gestionează Registrul Naţional al Geodezilor;
c) protejează şi promovează calitatea
serviciilor efectuate de geodezii cu drept de
semnătură;
d) monitorizează exercitarea competentă
şi calificată a profesiei de geodez în respectul
codului deontologic al acesteia;
e) reprezintă interesele Ordinului în faţa
autorităţilor publice, a organismelor patronale
interne şi internaţionale, precum şi în organismele profesionale interne şi internaţionale;
f) propune reglementări legislative şi
normative specifice, în vederea promovării lor.
g) poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de conferinţa naţională, care au legătură cu
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activitatea din domeniul geodeziei.
Art. 7 - În exercitarea atribuţiilor sale,
Ordinul realizează următoarele acţiuni şi activităţi principale:
a) organizează activitatea pentru acordarea dreptului de semnătură, conform prezentului
Regulament;
b) înfiinţează Registrul Naţional al Geodezilor, gestionează evidenţa geodezilor cu
drept de semnătură şi publică anual Registrul
Naţional al Geodezilor în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
c) stabileşte modalităţile de exercitare a
dreptului de semnătură;
d) monitorizează aplicarea şi respectarea
de către geodezi a Legii, a prezentului Regulament, a Codului deontologic al profesiei de geodez şi modul de exercitare a dreptului de semnătură;
e) controlează exercitarea dreptului de
semnătură, ca urmare a sesizării autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a persoanelor juridice şi fizice sau din oficiu şi aplică, după caz, sancţiunile disciplinare
prevăzute de Lege, potrivit prezentului Regulament;
f) publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul Ordinului, prezentul Regulament, Codul deontologic ale profesiei de
geodez şi Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale.
g) elaborează şi face propuneri Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
pentru adoptarea sau modificarea de legi, hotărâri ale guvernului, ordine, norme, regulamente,
metodologii sau instrucţiuni care privesc activitatea în domeniile profesiei de geodez;
h) organizează conferinţe, simpozioane
şi cursuri de perfecţionare în domeniul geodeziei în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate, asociaţii profesionale ştiinţifice şi asociaţia patronală din domeniul geodeziei
sau instituţii publice, după caz;
i) editează sau susţine editarea de publicaţii de specialitate, cărţi şi materiale documentare în domeniul geodeziei în colaborare cu asociaţii profesionale ştiinţifice şi patronale din
domeniul geodeziei.
CAPITOLUL III

Forurile de conducere a Ordinului
Secţiunea I
Dispoziţii generale
Art. 8 – (1) Forurile de conducere a Ordinului sunt:
a) Conferinţa naţională;
b) Consiliul naţional;
c) Colegiul director;
d) Preşedintele Ordinului.
(2) Geodezii aleşi în Consiliul naţional,
în Colegiul director şi preşedinte al Ordinului
au un mandat de 4 ani. Ei nu pot exercita mai
mult de două mandate consecutive în aceeaşi
funcţie.
Art. 9 - (1) Conferinţa naţională este forul suprem de conducere a Ordinului.
(2) Conferinţa naţională, constituită conform prevederilor din Statutul Ordinului, alege
prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi Preşedintele Ordinului, Consiliul naţional,
Comisia de disciplină la nivel naţional şi Comisia de cenzori.
(3) Consiliul naţional este ales pe principiul reprezentării proporţionale a membrilor
filialelor teritoriale.
Art. 10 - Consiliul naţional alege dintre
membrii săi, prin votul secret al majorităţii
acestora, doi vicepreşedinţi ai Ordinului, membrii şi membrii supleanţi ai Colegiului director.
Art. 11 – (1) Colegiul director este format din 13 membri şi 5 membri supleanţi;
(2) Sunt membri de drept ai Colegiului
director: Preşedintele Ordinului, cei doi vicepreşedinţi, preşedintele Comisiei de disciplină
la nivel naţional şi reprezentantul numit al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
(3) Ceilalţi 8 membri ai Colegiului director sunt aleşi câte unul din fiecare regiune de
dezvoltare economică.
(4) Membrii supleanţi sunt declaraţi
aleşi primii 5 în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute dintre candidaţii pentru calitatea de
membru al Colegiului director, fără să se ţină
seama de regiunea economică de dezvoltare din
care provin.
Art. 12 – Activităţile Ordinului se organizează, se coordonează şi se conduc corespunzător următoarelor niveluri ierarhice:
a) Conferinţa naţională este forul su-
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prem de conducere a Ordinului;
b) Consiliul naţional coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale, aplicând prezentul Regulament şi hotărârile Conferinţei naţionale;
c) Colegiul director coordonează activitatea curentă a Ordinului pe baza prevederilor
Legii, a prezentului Regulament, a hotărârilor
Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional;
d) Preşedintele Ordinului reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu persoane fizice şi juridice sau cu autorităţi din România şi din străinătate, putând să încheie, în numele Ordinului,
convenţii şi contracte. De asemenea, conduce
lucrările Conferinţei naţionale şi ale Consiliului
naţional şi ordonanţează cheltuielile bugetare
ale Ordinului;
e) Vicepreşedinţii sunt înlocuitori de
drept ai preşedintelui, în ordinea şi în situaţiile
stabilite de Conferinţa naţională;
f) Comisia naţională de disciplină se
subordonează direct Colegiului director;
g) Preşedintele comisiei de autorizare a
dreptului de semnătură este numit de Colegiul
director, împreună cu membrii acestei comisii,
şi se subordonează direct acestuia;
h) Secretarul Ordinului este numit de
Preşedintele Ordinului, căruia i se subordonează
direct.
Art. 13 – (1) În activitatea lor Conferinţa naţională şi Consiliul naţional adoptă hotărâri, Colegiul director emite decizii, iar Preşedintele Ordinului emite ordine.
(2) De regulă, ordinele emise de Preşedintele Ordinului vor fi vizate pentru legalitate
de un consilier juridic.
Art. 14 – (1) Între structurile Ordinului
se instituie, după caz, relaţii ierarhice, relaţii de
autoritate, relaţii de îndrumare şi coordonare,
relaţii de răspundere disciplinară.
(2) Ordinul poate stabili, de asemenea,
relaţii cu autorităţi publice, instituţii sau organizaţii interne sau internaţionale, precum şi cu
mass-media, fiind reprezentat de Preşedinte sau
de vicepreşedinţi, în condiţiile Legii, ale prezentului Regulament şi a celorlalte prevederi legale
în vigoare.
Art. 15 – (1) Relaţiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită între
nivelurile ierarhice ale Ordinului şi structurile

subordonate, precum şi între funcţiile de conducere şi cele de execuţie. De asemenea, aceste
relaţii ierarhice pot funcţiona temporar şi în situaţia constituirii unor colective de lucru, analiză şi decizie.
(2) Relaţiile de autoritate ce se stabilesc
între structurile centrale ale Ordinului şi filialele teritoriale pot fi ierarhice, de coordonare, de
cooperare şi de consiliere;
(3) Preşedintele Ordinului poate delega
în scris autoritatea sa unuia dintre vicepreşedinţi
pentru rezolvarea unor probleme determinate,
specifice domeniului stabilit acestora prin Conferinţa naţională.
(4) Relaţiile de coordonare constau în
îndrumarea filialelor teritoriale ale Ordinului, în
scopul desfăşurării unitare a activităţilor specifice potrivit prevederilor legale, statutare şi regulamentare în vigoare.
(5) Relaţiile de cooperare se stabilesc între structurile centrale şi filialele teritoriale ale
Ordinului în vederea realizării în comun a unor
activităţi sau pentru elaborarea în comun a unor
proiecte în interesul profesiei de geodez.
(6) Relaţiile de consiliere se stabilesc între structurile specializate ale Ordinului, Comisia naţională de disciplină, Comisia de autorizare, Secretariatul Ordinului, şi filialele teritoriale, respectiv structurile acestora, în scopul furnizării acestora a unor puncte de vedere viabile
pentru soluţionarea unor probleme din activitatea curentă pentru îndeplinirea obiectivelor.
Structurile care consiliază acţionează în calitate
de reprezentanţi ai factorilor de conducere.
(7) Relaţiile de răspundere disciplinară
apar între comisiile de disciplină şi membrii
Ordinului, pe baza prevederilor Codului deontologic al profesiei de geodez şi ale prezentului
Regulament.
Secţiunea a II-a
Conferinţa naţională
Art. 16 – (1) Conferinţa naţională este
forul suprem de conducere al Ordinului.
(2) Conferinţa naţională se convoacă în sesiune ordinară din 2 în 2 ani.
(3) Convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face de Preşedintele Ordinului, pe baza
deciziei Colegiului director, cu 30 de zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a ordinii
de zi.
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(4) Materialele ce urmează a fi discutate in
Conferinţa naţională vor fi publicate pe site-ul
Ordinului sau vor putea fi consultate la sediul
Ordinului.
(5) Conferinţa naţională este constituită din
membrii Ordinului delegaţi de filialele teritoriale. Filialele teritoriale desemnează, dintre membrii lor, delegaţii la Conferinţa naţională potrivit
principiului reprezentării proporţionale, conform deciziei Colegiului director.
(6) Colegiul director stabileşte numărul de
membri ai Ordinului care vor fi reprezentaţi de
un delegat. Cel puţin un reprezentant al fiecărui
judeţ cuprins în filiala teritorială va fi desemnat
delegat la Conferinţa naţională.
(7) Conferinţa naţională este constituită, la
prima convocare, în prezenţa a cel puţin două
treimi din numărul delegaţilor. Dacă la prima
convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, care va avea loc după
cel puţin 14 zile, Conferinţa naţională este statutar constituită în prezenţa majorităţii delegaţilor.
(8) Conferinţa naţională alege forurile de
conducere şi comisiile Ordinului prin votul secret al majorităţii delegaţilor prezenţi.
(9) Conferinţa naţională adoptă hotărâri cu
votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
(10) Conferinţa naţională extraordinară
poate fi convocată între sesiunile ordinare în
următoarele situaţii:
a) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată
a Preşedintelui Ordinului, cu acordul Colegiului
director exprimat prin votul majorităţii membrilor acestuia;
b) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată
a două treimi dintre membrii Colegiului director;
c) la solicitarea scrisă, motivată şi semnată
a majorităţii membrilor Consiliului naţional;
d) la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor Ordinului.
(11) Când este întrunită una din situaţiile
de la alin. (10) Preşedintele şi Colegiul director
au obligaţia să convoace şi să organizeze sesiunea extraordinară a Conferinţei naţionale în
condiţiile de la alin. (3).
(12) Conferinţa naţională extraordinară este constituită conform prevederilor de la alin.
(7).

Art. 17 – Atribuţiile Conferinţei naţionale sunt următoarele:
a) adoptă şi modifică Statutul Ordinului
Geodezilor din România;
b) adoptă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor
din România şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi
Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale,
conform art. 25, alin. (1), lit. a) din Lege;
c) alege şi revocă Preşedintele Ordinului;
d) stabileşte numărul membrilor Consiliului naţional pe principiul reprezentării proporţionale a numărului de membri din filialele teritoriale ;
e) alege şi revocă membrii Consiliului naţional;
f) alege şi revocă membrii comisiei de disciplină la nivel naţional şi membrii comisiei de
cenzori;
g) hotărăşte situaţiile în care unul dintre vicepreşedinţii Ordinului poate înlocui Preşedintele Ordinului şi limitele competenţelor acestora;
h) adoptă hotărâri cu privire la problemele
aflate pe ordinea de zi aprobată de Conferinţa
naţională;
i) aprobă valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale pentru membrii Ordinului;
j) aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare şi patrimoniale ale Ordinului;
k) hotărăşte asupra condiţiilor de acceptare
a donaţiilor sau sponsorizărilor şi stabileşte modul de folosire a acestora în scopul îndeplinirii
atribuţiilor Ordinului;
l) hotărăşte asupra patrimoniului Ordinului;
m) aprobă editarea de publicaţii sau cărţi
de specialitate sub egida Ordinului;
n) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului.
Secţiunea a III-a
Consiliul naţional
Art. 18 - (1) Consiliul naţional coordonează activitatea Ordinului între sesiunile Conferinţei naţionale.
(2) Numărul membrilor Consiliului naţional este aprobat prin hotărâre a Conferinţei na-

- 63 -

ţionale.
(3) Candidaţii pentru Consiliul naţional
sunt propuşi de fiecare filială teritorială a Ordinului prin hotărâre proprie.
(4) Candidaţii propuşi pentru a fi membri
ai Consiliului naţional trebuie să aibă un stagiu
de minimum 7 ani în exercitarea profesiei de
geodez.
(5) Preşedintele Ordinului face parte de
drept din Consiliul naţional.
(6) Membrii Consiliului naţional al Ordinului nu beneficiază de indemnizaţii pentru participarea la şedinţele acestuia.
Art. 19 - (1) Consiliul naţional se întruneşte anual în şedinţă ordinară, sau în şedinţă
extraordinară, la convocarea Preşedintelui Ordinului, pe baza deciziei Colegiului director sau
la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a cel
puţin o treime din membrii săi.(2) Convocarea
şedinţei Consiliului naţional se face cu 15 zile
înainte, cu specificarea datei, orei, locului şi a
ordinei de zi.
(2) Materialele ce urmează a fi discutate în
Consiliul naţional vor fi afişate pe site-ul Ordinului si/sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(3) Consiliul naţional este constituit la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima
convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, care va avea loc după
cel puţin 7 zile calendaristice, Consiliul naţional este legal constituit în prezenta majorităţii
membrilor săi.
(4) Consiliul naţional adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi. La număr
egal de voturi este decisiv votul Preşedintelui
Ordinului.
Art. 20 - Consiliul naţional are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea Ordinului între
sesiunile Conferinţei naţionale în vederea aplicării hotărârilor acesteia;
b) alege dintre membrii săi, şi revocă, prin
vot secret, vicepreşedinţii Ordinului;
c) alege, dintre membrii săi, şi revocă, prin
vot secret, membrii Colegiului director;
d) adoptă hotărâri cu privire la problemele
aflate pe ordinea de zi aprobată;
e) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli al

Ordinului pentru anul în curs;
f) aprobă descărcarea de buget al Ordinului
pentru anul financiar precedent, în anii când nu
se întruneşte Conferinţa naţională, pe baza raportului comisiei de cenzori;
g) stabileşte valoarea taxei de înscriere şi a
cotizaţiei anuale pentru membrii Ordinului, în
anii când nu se întruneşte Conferinţa naţională;
h) aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare şi patrimoniale ale Ordinului;
i) aprobă cuantumul indemnizaţiei lunare a
Preşedintelui Ordinului, a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Colegiului director şi ai
comisiei de disciplină, precum şi a cheltuielilor
ce pot fi decontate acestora, ocazionate de deplasări în alte localităţi decât cea de domiciliu;
j) adoptă modificarea, după caz, a aparatului administrativ al Ordinului;
k) aprobă editarea de cărţi de specialitate
sub egida Ordinului;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii hotărâte
de Conferinţa naţională.
Secţiunea a IV-a
Colegiul director
Art. 21 - (1) Colegiul director coordonează activitatea curentă a Ordinului pe baza
prevederilor Legii, ale Statutului Ordinului, ale
prezentului Regulament, ale hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului naţional.
(2) Colegiul director este format din 13
membri şi 5 membri supleanţi.
(3) Fac parte de drept din Colegiul director:
Preşedintele Ordinului, cei doi vicepreşedinţi,
preşedintele Comisiei naţionale de disciplină şi
reprezentantul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară, numit conform art. 28,
alin. (3) din Lege.
(4) Fiecare regiune de dezvoltare economică din România va fi reprezentată de un membru în Colegiul director.
(5) Membrii Colegiului director au drept de
vot în adoptarea deciziilor acestuia.
(6) Membrii supleanţi ai Colegiului director pot participa la şedinţele acestuia, fără a
avea drept de vot.
(7) Membrii supleanţi pot deveni membri
ai Colegiului director, în ordinea numărului de
voturi obţinute în Consiliul naţional, în cazul
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vacantării locului unui membru sau în situaţia în
care unul dintre membrii Colegiului director se
află în imposibilitatea exercitării mandatului
său.
Art. 22 – (1) Colegiul director se întruneşte în şedinţe o dată pe lună sau ori de câte ori
este nevoie, la convocarea Preşedintelui Ordinului sau la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a cel puţin o treime din membrii săi.
(2) Convocarea şedinţei Colegiului director
se face cu 7 zile înainte sau la date fixate de
acesta anterior, cu specificarea locului, datei,
orei şi a ordinii de zi.
(3) Materialele ce urmează a fi discutate în
şedinţele Colegiului director vor fi transmise
membrilor săi odată cu convocarea pentru şedinţă sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.
(4) Colegiul director poate lucra în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(5) Colegiul director adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar la număr
egal de voturi este decisiv votul Preşedintelui
Ordinului.
(6) Colegiul director, după caz, poate invita
la şedinţele sale geodezi cu drept de semnătură
în vederea analizării şi discutării unor probleme
de pe ordinea de zi.
(7) Lucrările şedinţelor Colegiului director
se consemnează într-un registru special de procese-verbale, care poate fi consultat, la cerere,
de membrii Ordinului.
(8) Membrii Colegiului director prezenţi la
şedinţele acestuia au dreptul la o indemnizaţie
de şedinţă stabilită prin hotărârea Consiliului
naţional şi la decontarea cheltuielilor de deplasare şi de cazare.
(9) Membrii Colegiului director care înregistrează mai mult de trei absenţe nemotivate
consecutive pot fi revocaţi de Consiliul naţional
din calitatea lor de membru.
Art. 23 - Colegiul director are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă a structurilor Ordinului şi acţionează pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii, ale prezentului
Regulament, ale Statutului Ordinului, ale hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului
naţional;
b) numeşte preşedintele, vicepreşedintele şi

membrii Comisiei de autorizare în vederea
acordării dreptului de semnătură;
c) validează hotărârile Comisiei de autorizare privind acordarea dreptului de semnătură şi
decide înscrierea geodezilor cu drept de semnătură în Registrul Naţional al Geodezilor, conform art. 33 din Lege;
d) analizează şi soluţionează contestaţiile
privind acordarea dreptului de semnătură;
e) constată încetarea calităţii de geodez cu
drept de semnătură şi decide radierea din Registrul Naţional al Geodezilor;
f) decide suspendarea sau retragerea dreptului de semnătură, precum şi consemnarea
acestora în Registrul Naţional al Geodezilor, în
condiţiile Legii şi a prezentului Regulament;
g) aprobă, la solicitarea Preşedintelui Ordinului, angajarea de credite bancare în interesul Ordinului pentru situaţii deosebite şi justificate;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii hotărâte
de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional.
Secţiunea a V-a
Preşedintele Ordinului
Art. 24 - Preşedintele Ordinului are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu autorităţi publice sau cu instituţii publice sau private din România sau din străinătate, cu alte
persoane juridice sau fizice;
b) încheie, în numele Ordinului, convenţii
şi contracte, inclusiv pentru credite bancare, în
condiţiile de la art. 23, lit. g);
c) conduce lucrările Conferinţei naţionale a
Ordinului;
d) face parte din Consiliul naţional şi din
Colegiul director şi conduce şedinţele acestora;
e) emite şi semnează actele Ordinului, hotărârile Conferinţei naţionale, ale Consiliului
naţional, deciziile Colegiului director, ordinele
pe care le emite, precum şi certificatele de autorizare a dreptului de semnătură;
f) ordonanţează cheltuielile bugetare ale
Ordinului ;
g) în activitatea pe care o desfăşoară Preşedintele Ordinului emite ordine;
h) semnează şi trimite spre publicare la
Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinu-
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lui Geodezilor din România şi de exercitare a
profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez, Regulamentul-cadru pentru
filialele teritoriale, adoptate de Conferinţa naţională şi, anual, Registrul Naţional al Geodezilor;
i) acţionează cu consecvenţă pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi a deciziilor Colegiului director;
j) numeşte prin ordin secretarul Ordinului;
k) prezintă Conferinţei naţionale şi Consiliului naţional rapoarte şi sinteze privind activitatea Ordinului;
l) se consultă cu UGR şi alte uniuni profesionale reprezentative din România şi cu universităţile acreditate care au programe de studii
în domeniul geodeziei, cu privire la exercitarea
profesiei şi a Codului deontologic;
m) se consultă cu asociaţia patronală cu
privire la exercitarea profesiei de geodez, a Codului deontologic al profesiei de geodez, în elaborarea şi aplicarea normelor tehnice din domeniu, precum şi în alte probleme specifice domeniului de activitate;
n) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini hotărâte de Conferinţa naţională sau de Consiliul
naţional;
o) pentru activitatea depusă Preşedintele
Ordinului primeşte o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul naţional, cu excepţia perioadelor de concedii de orice fel, fără să primească şi
indemnizaţie de şedinţă.
Art. 25 – Preşedintele Ordinului trebuie
să aibă stagiu în profesia de geodez de minimum 10 ani.
Secţiunea a VI-a
Vicepreşedinţii Ordinului
Art. 26 - (1) Ordinul are doi vicepreşedinţi aleşi de Consiliul naţional dintre membrii
săi, cu votul secret al majorităţii membrilor
acestuia.
(2) Vicepreşedinţii Ordinului sunt membri
de drept în Colegiul director.
(3) Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de drept ai Preşedintelui Ordinului.
(4) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în
activitatea de coordonare, informare şi reprezentare a Ordinului.
(5) Vicepreşedintele 1 poate înlocui Preşedintele când acesta lipseşte de la Ordin mai

mult de 3 zile lucrătoare consecutive, exercitând
atribuţiile acestuia conform art. 27, alin. (1) din
Lege. Poate să încheie, în numele Ordinului,
convenţii şi contracte numai cu împuternicire
specială scrisă şi semnată de Preşedinte, care
prevede această posibilitate. Are atribuţii specifice legate de profesie, legislaţie, regulamente şi
pregătire profesională.
(6) Vicepreşedintele 2 poate înlocui Preşedintele în situaţia când acesta şi vicepreşedintele 1 lipsesc simultan de la Ordin mai mult de 3
zile lucrătoare consecutive, exercitând atribuţiile acestuia conform art. 27, alin. (1) din Lege,
cu excepţia încheierii de convenţii şi contracte
în numele Ordinului. Are atribuţii specifice legate de organizare şi relaţia cu filialele teritoriale ale Ordinului.
(7) Vicepreşedinţii Ordinului trebuie să aibă stagiu profesional de minimum 10 ani.
CAPITOLUL IV
Comisiile Ordinului
Secţiunea I
Comisia de disciplină
Art. 27 – (1) Comisia de disciplină este
organ cu activitate jurisdicţională şi se organizează la nivel naţional şi la nivel teritorial pentru fiecare filială.
(2) Între comisia de disciplină la nivel naţional şi comisiile teritoriale de disciplină există
relaţii ierarhice de autoritate, de coordonare şi
de consiliere.
(3) Comisia de disciplină este alcătuită din
5 geodezi autorizaţi cu drept de semnătură cu
minimum 10 ani de stagiu profesional şi se alege din 4 în 4 ani prin vot secret de Conferinţa
naţională, respectiv de conferinţele filialelor
teritoriale.
(4) Comisia de disciplină îşi alege un preşedinte din rândul membrilor săi.
(5) Comisia de disciplină poate lucra numai dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor
săi. În situaţia în care preşedintele comisiei lipseşte, din motive întemeiate, unul dintre membrii comisiei, ales prin vot consemnat in procesul verbal de şedinţa, va prelua prerogativele
preşedintelui de şedinţă.
(6) Procedura judecării abaterilor disciplinare se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,
Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
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(7) Hotărârile comisiei de disciplină se
adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
Art. 28 - (1) Comisia de disciplină a
Ordinului, sesizată în prealabil, are competenţa
de a cerceta nerespectarea prevederilor prezentului Regulament şi ale Codului deontologic al
profesiei de geodez şi de a aplica sancţiuni disciplinare, în condiţiile Legii şi ale prezentului
Regulament.
(2) Abaterile disciplinare constatate prin
actele de control ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/OCPI, potrivit
art. 39 din Lege, pot fi sesizate, în scris şi motivat, structurilor de conducere ale Ordinului
prin reprezentantul său în Colegiul director sau
de către directorul OCPI filialei teritoriale a Ordinului, pentru luarea măsurilor corespunzătoare.
(3) În cazul în care instanţele judecătoreşti
pronunţă hotărâri definitive de condamnare a
unui geodez cu drept de semnătură, pentru fapte
penale legate de exercitarea profesiei sau aplică
sancţiunea complementară a interdicţiei de
exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotărârii va fi comunicată filialei Ordinului, organizată la nivel teritorial, pentru actualizarea evidentelor.
(4) După un an de la aplicarea deciziei de
retragere definitivă a dreptului de semnătură sau
a calităţii de membru al Ordinului cel în cauză
poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât
după un an.
Secţiunea a II-a
Comisia de cenzori
Art. 29 - (1) Comisia de cenzori are
atribuţia de a verifica şi controla modul cum
sunt utilizate resursele Ordinului, privind:
a) gestiunea patrimoniului Ordinului;
b) legalitatea desfăşurării operaţiunilor financiare ale Ordinului;
c) conformitatea operaţiunilor financiare cu
hotărârile Conferinţei naţionale sau ale Consiliului naţional cu privire la bugetul aprobat;
d) legalitatea bilanţului contabil al Ordinului.
(2) Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte
pe care le prezintă Conferinţei naţionale sau
Consiliului naţional, după caz.
(3) Comisia de cenzori este formată din 3

membri.
(4) Mandatul Comisiei de cenzori este de 4
ani.
Secţiunea a III-a
Comisia de autorizare
Art. 30 – (1) Comisia de autorizare
acordă geodezilor dreptul de semnătură pe grade de competenţă, în raport cu nivelul studiilor
şi stagiul profesional în profesia de geodez,
conform prevederilor Legii şi ale prezentului
Regulament.
(2) Comisia de autorizare este compusă din
7 geodezi cu stagiu profesional de minimum 10
ani, care se bucură de prestigiu profesional şi
autoritate morală şi un secretar, numit de Colegiul director din personalul Secretariatului Ordinului.
(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei de autorizare sunt numiţi prin decizia Colegiului director.
(4) Membrii comisiei de autorizare îşi păstrează calitatea de salariaţi ai unităţilor de la
care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate.
(5) Componenţa Comisiei de autorizare se
poate modifica prin decizia Colegiului director,
cu respectarea prevederilor alin. (4), la propunerea scrisă şi motivată a preşedintelui acesteia,
sau în cazul în care unul sau mai multe locuri
rămân vacante.
(6) Colegiul director poate revoca preşedintele comisiei de autorizare şi/sau membrii
acesteia, la solicitarea scrisă, motivată şi semnată a majorităţii membrilor acesteia.
(7) Comisia de autorizare, în toată activitatea sa şi în raport cu oricine, trebuie să dovedească principialitate, corectitudine, demnitate,
să aplice în mod unitar şi consecvent prevederile prezentului Regulament, să nu discrimineze şi
să nu avantajeze pe nimeni în deciziile sale privind autorizarea dreptului de semnătură.
(8) Activitatea membrilor comisiei de autorizare este supusă prevederilor Codului deontologic al profesiei de geodez şi răspunderii disciplinare conform Legii.
Art. 31 - (1) Comisia de autorizare se
consideră constituită în prezenţa a 5 membri,
inclusiv preşedintele şi/sau vicepreşedintele
comisiei.
(2) Dacă la şedinţa Comisiei de autorizare
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nu este prezent preşedintele şedinţa se desfăşoară în prezenţa vicepreşedintelui. Dacă nici vicepreşedintele nu este prezent şedinţa comisiei se
suspendă.
(3) Hotărârile Comisiei de autorizare se iau
cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz
de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de autorizare este decisiv, iar în cazul când
lipseşte preşedintele Comisiei, votul vicepreşedintelui este decisiv.
(4) Procedura de acordare a dreptului de
semnătură trebuie finalizată în termen de 90 de
zile de la data înregistrării la Ordin a cererii cu
dosarul complet.
(5) Pentru activitatea depusă în Comisia de
autorizare membrii prezenţi ai acesteia primesc
o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul hotărât
de Consiliul naţional.
Art. 32 - Atribuţiile preşedintelui Comisiei de autorizare sunt următoarele:
a) aprobă graficele cuprinzând programarea şedinţelor Comisiei de autorizare;
b) conduce şi coordonează lucrările şedinţelor de analiză a dosarelor de autorizare prezentate;
c) semnează procesele-verbale cuprinzând
hotărârile Comisiei de autorizare şi, după caz,
comunicările privind respingerea motivată a
cererilor de autorizare;
d) ţine evidenţa prezenţei membrilor Comisiei de autorizare la şedinţele acesteia şi propune Colegiului director înlocuirea celor care absentează nemotivat la mai mult de trei şedinţe
consecutive;
e) informează trimestrial, sau de câte ori
solicită Colegiul director, despre modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de autorizare şi
despre hotărârile luate;
f) întocmeşte anual un raport asupra activităţii Comisiei de autorizare, pe care îl prezintă
Colegiului director până la data de 31 ianuarie a
anului următor.
Art. 33 - În lipsa preşedintelui Comisiei
de autorizare atribuţiile acestuia sunt preluate
de vicepreşedintele acesteia.
Art. 34 – (1) Membrul Comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:
a) participă la şedinţele Comisiei de autorizare, cu drept de vot direct în adoptarea hotărârilor acesteia;

b) examinează cererile şi documentele prezentate de geodezi în vederea acordării dreptului de semnătură şi solicită completarea dosarului de autorizare, dacă este cazul;
c) îşi prezintă punctul propriu de vedere în
şedinţa comisiei de autorizare;
d) propune acordarea dreptului de semnătură pentru geodezii care îndeplinesc condiţiile de
autorizare din prezentul Regulament;
e) propune respingerea cererilor de autorizare ale celor care nu întrunesc condiţiile de
autorizare;
f) semnează procesele-verbale întocmite la
fiecare şedinţă, pe baza cărora se vor formula
răspunsurile la cererile de autorizare prezentate;
g) poate solicita consemnarea în proceseleverbale ale şedinţelor Comisiei de autorizare a
opiniilor şi punctelor de vedere divergente faţă
de hotărârile adoptate.
(2) Membrul Comisiei de autorizare are
obligaţia să se abţină de la vot în următoarele
cazuri:
a) când este soţ/soţie sau rudă până la gradul al doilea cu geodezul care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
b) când geodezul care solicită autorizarea
dreptului de semnătură este salariat al firmei din
care el însuşi face parte.
Art. 35 - Secretarul comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează cererile de autorizare, însoţite de dosarul de autorizare cu documentele necesare;
b) verifică conţinutul dosarelor de autorizare;
c) solicită, dacă este cazul, completarea dosarului pentru autorizare;
d) întocmeşte evidenţa cererilor de autorizare primite care au dosarul complet într-un registru special destinat acestui scop.
e) întocmeşte graficul de şedinţe ale Comisiei de autorizare şi îl prezintă spre aprobare
preşedintelui Comisiei de autorizare;
f) anunţă membrilor Comisiei de autorizare
datele şedinţelor de autorizare aprobate de preşedintele Comisiei de autorizare;
g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de autorizare;
h) arhivează dosarele de autorizare, care
rămân în arhiva Ordinului, indiferent de decizia
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comisiei de autorizare, şi răspunde de registrul
de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi
de integralitatea arhivei dosarelor de autorizare;
i) prezintă certificatul de autorizare Preşedintelui Ordinului şi preşedintelui comisiei de
autorizare, spre semnare;
j) comunică hotărârile Comisiei de autorizare celor interesaţi în cel mult 10 zile lucrătoare;
k) eliberează certificatul de autorizare a
dreptului de semnătură după înregistrarea geodezului cu drept de semnătură cu toate datele
stabilite în Registrul Naţional al Geodezilor.
l) arhivează dosarele de autorizare, care
rămân în arhiva Ordinului, indiferent de decizia
comisiei de autorizare.
m) răspunde de registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea
arhivei dosarelor de autorizare.
SECTIUNEA a IV-a
Comisia de examinare
Art. 36 – (1) In vederea îndeplinirii
prevederilor de la art.2, alin.(2) din Lege, se va
constitui o comisie de examinare care va testa
cunoştinţele candidaţilor.
(2) Comisia de examinare este compusă
din 5 geodezi cadre didactice cu titlul de profesor universitar sau conferenţiar universitar din
instituţii de învăţământ superior acreditate, care
se bucură de prestigiu profesional şi autoritate
morală şi un secretar, numit de Colegiul director din personalul Secretariatului Ordinului.
(3) Prin gradul lor de specializare membrii
comisiei de examinare trebuie sa acopere disciplinele: geodezie, topografie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si geodezie aplicata;
(4) Comisia de examinare va fi convocata
de regula de 2 ori pe an, in lunile februarie si
iulie.
(5) Preşedintele şi membrii Comisiei de
examinare sunt numiţi prin decizia Colegiului
director.
(6) Componenţa Comisiei de examinare se
poate modifica anual prin decizia Colegiului
director, la propunerea scrisă şi motivată a preşedintelui acesteia, sau în cazul în care unul sau
mai multe locuri rămân vacante.
(7) Comisia de examinare, în toată activitatea sa şi în raport cu oricine, trebuie să dovedească principialitate, corectitudine, demnitate,

să aplice în mod unitar şi consecvent prevederile prezentului Regulament, să nu discrimineze şi
să nu avantajeze pe nimeni în deciziile sale privind examinarea cunoştinţelor.
(8) Activitatea membrilor comisiei de
examinare este supusă prevederilor Codului deontologic al profesiei de geodez şi răspunderii
disciplinare conform Legii.
(9) Pentru activitatea depusă în Comisia de
examinare membrii acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul hotărât de Consiliul naţional.
CAPITOLUL V
Registrul Naţional al Geodezilor
Art. 37 - (1) Evidenţa geodezilor cu
drept de semnătură, membri ai Ordinului, se
ţine prin Registrul Naţional al Geodezilor.
(2) Registrul Naţional al Geodezilor cuprinde toţi geodezii cu drept de semnătură.
(3) Înscrierea în Registrul Naţional al Geodezilor se face după dobândirea dreptului de
semnătură şi asigură dreptul pentru exercitarea
profesiei de geodez în România, conform prevederilor Legii.
Art. 38 - Registrul Naţional al Geodezilor are două părţi:
(1) Partea I cuprinde înregistrarea geodezilor cu drept de semnătură în ordinea cronologică a acordării acestui drept, precizând data înscrierii. Numărul de ordine din Registrul Naţional al Geodezilor constituie numărul Certificatului de autorizare a dreptului de semnătură,
care va fi inscripţionat şi pe stampila geodezului. Această parte a Registrului Naţional al Geodezilor se va ţine atât în formă analogică, sub
forma unui registru special, cât şi în formă digitală.
(2) Datele care se înscriu în Partea I a Registrul Naţional al Geodezilor vor fi următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare, în ordinea cronologică a înregistrării;
b) numele şi prenumele geodezului cu
drept de semnătură;
c) domiciliul, telefon, fax, e-mail;
d) data şi locul naşterii;
e) codul numeric personal;
f) denumirea actului de absolvire a instituţiei de învăţământ superior, anul eliberării, instituţia de învăţământ superior emitentă şi numă-
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rul acestuia; alte diplome sau acte care atestă
studii postuniversitare ori specializări;
g) gradul dreptului de semnătură;
h) modul de exercitare a profesiei;
i) semnătură pentru primirea certificatului
de autorizare;
j) diplome şi specializări, obţinute ulterior
înscrierii în Registrul Naţional al Geodezilor;
k) sancţiuni disciplinare aplicate;
l) perioadele de suspendare a dreptului de
semnătură, după caz;
m) data radierii din Registrul Naţional al
Geodezilor.
(3) Partea a II-a cuprinde lista geodezilor
cu drept de semnătură în ordinea alfabetică a
numelui acestora, numărul si data de înregistrare din Partea I, localitatea, judeţul şi gradul
dreptului de semnătură. Această parte a Registrului Naţional al Geodezilor se va ţine numai
sub formă digitală.
(4) Registrul Naţional al Geodezilor, Partea
a II-a, va fi publicat anual în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
CAPITOLUL VI
Secretariatul Ordinului
Art. 39 – (1) Activitatea curentă a Ordinului este asigurată de un aparat administrativ,
numit Secretariatul Ordinului.
(2) Dimensionarea Secretariatului Ordinului se face pe baza hotărârii Conferinţei naţionale.
(3) Organizarea şi funcţionarea Secretariatului Ordinului se fac pe baza deciziei Colegiului director.
(4) Secretariatului Ordinului respectă şi
execută hotărârile Conferinţei naţionale, ale
Consiliului naţional, deciziile Colegiului director şi ordinele Preşedintelui Ordinului.
Art. 40 – (1) Secretariatul Ordinului este condus de Secretarul Ordinului, numit prin
ordin al Preşedintelui Ordinului.
(2) Secretarul Ordinului nu este obligatoriu să fie membru al Ordinului.
Art. 41 - (1) Secretarul Ordinului are
următoarele atribuţii principale:
a) conduce activitatea curentă a Secretariatului Ordinului;
b) pune în aplicare hotărârile Conferinţei
naţionale şi ale Consiliului naţional, deciziile
Colegiului director şi ordinele Preşedintelui Or-

dinului ;
c) asigură condiţiile pentru desfăşurarea
lucrărilor Conferinţei naţionale, Consiliului naţional, Colegiului director şi ale comisiilor Ordinului;
d) asigură gestionarea curentă a patrimoniului Ordinului;
e) întocmeşte propunerea de buget al
Ordinului pentru anul următor şi o prezintă Colegiului director;
f) coordonează activităţile cu caracter
economic desfăşurate de Ordin;
(2) Secretarul Ordinului, la solicitarea
Preşedintelui Ordinului, participă la şedinţele
Colegiului director şi prezintă rapoarte privind
activitatea Secretariatului Ordinului.
(3) Secretarul Ordinului poate îndeplini
şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele Ordinului sau de Colegiul director.
Art. 42 - (1) Personalul Secretariatului
Ordinului este angajat cu contract individual de
muncă.
(2) Salarizarea personalului Secretariatului Ordinului se face potrivit reglementărilor
în vigoare, cu salariu negociat cu Colegiul director.
Art. 43 - (1) Secretariatul Ordinului
primeşte şi efectuează corespondenţa, inclusiv
cu privire la cererile de autorizare şi dosarele
corespunzătoare.
(2) Secretariatul Ordinului analizează
conţinutul dosarelor de autorizare conform cu
prevederile prezentului Regulament. Dosarele
complete sunt transmise Comisiei de autorizare
spre analiză şi hotărâre. În cazul dosarelor incomplete, Secretariatul Ordinului va face corespondenţa cu titularul cererii în vederea completării dosarului.
(3) Secretariatul Ordinului transmite la
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară lista geodezilor cărora Comisia de
autorizare le-a acordat drept de semnătură, pentru avizare.
(4) Secretariatul Ordinului completează
Certificatele de autorizare pentru geodezii care
au dobândit dreptul de semnătură.
(5) Secretarul Comisiei de autorizare
prezintă Certificatele de autorizare pentru a fi
semnate de Preşedintele Ordinului şi preşedintele Comisiei de autorizare.
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(6) Secretariatul Ordinului înscrie geodezii cu drept de semnătură în Registrul Naţional al Geodezilor cu datele prevăzute în prezentul Regulament şi eliberează certificatul de autorizare a dreptului de semnătură.
(7) Secretariatul Ordinului primeşte şi
depune la dosarul de autorizare amprenta ştampilei şi specimenul de semnătură ale geodezului
cu drept de semnătură.
(8) Secretariatul Ordinului execută şi alte sarcini stabilite de Preşedintele Ordinului
sau de Colegiul director.
CAPITOLUL VII
Filialele teritoriale ale Ordinului
Art. 44 - (1) La nivelul judeţelor cu cel
puţin 25 de membri ai Ordinului, precum şi în
municipiul Bucureşti, se înfiinţează filiale teritoriale ale Ordinului prin asocierea membrilor
Ordinului domiciliaţi în raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Dacă într-un judeţ există un număr
mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor
putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea
membrilor Ordinului cu domiciliile în judeţe
limitrofe, până când numărul acestora va ajunge
la minimum 25 de membri.
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă
formată din două sau mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate
înfiinţa o singură filială teritorială.
(4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor lor, ocazie cu care se vor stabili:
a) oraşul de reşedinţă a filialei teritoriale
şi sediul acesteia;
b) forurile de conducere ale filialei teritoriale şi comisia teritorială de disciplină.
(5) În cadrul filialelor teritoriale constituite din geodezi cu domiciliul în judeţe limitrofe, precum şi în cadrul filialei municipiului Bucureşti, se pot constitui secţiuni ale filialelor,
organizate pe judeţele componente, respectiv pe
sectoarele municipiului Bucureşti. Secţiunile
filialelor nu dobândesc personalitate juridică.
Art. 45 – La înfiinţarea lor filialele teritoriale vor respecta prevederile din Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, aprobat de
Conferinţa naţională.
CAPITOLUL VIII

Resursele financiare ale Ordinului
Art. 46 - (1) Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale
ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări
ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice, precum şi din donaţii, sponsorizări şi dobânzi bancare, obţinute în condiţiile legii.
(2) Activitatea Ordinului este o activitate administrativă specifică autorizată, iar taxele
şi cotizaţiile încasate de Ordin nu sunt supuse
taxei pe valoarea adăugată.
(3) Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale a membrilor Ordinului se stabilesc de Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz, în raport cu bugetul de cheltuieli necesare pentru organizarea şi funcţionarea
Ordinului
(4) Repartizarea sumelor rezultate din
cotizaţiile anuale ale membrilor Ordinului din
filialele teritoriale se va face între Ordin şi acestea într-o proporţie ce va fi stabilită de Conferinţa naţională sau Consiliul naţional, după caz.
(5) Geodezii cărora li s-a suspendat
dreptul de semnătură ca urmare a unei sancţiuni
disciplinare, vor plăti cotizaţia anuală pe durata
suspendării.
(6) Geodezii cu drept de semnătură suspendaţi la cererea acestora, pe perioada suspendării, vor plăti o cotizaţie reprezentând 1/10 din
cuantumul cotizaţiei anuale.
(7) Retragerea unui geodez din Ordin,
indiferent de situaţie, nu dă acestuia dreptul la
retragerea nici unei părţi din patrimoniul Ordinului.
Art. 47 - (1) Bugetul anual al Ordinului
va fi întocmit de Secretarul Ordinului, va fi avizat de Colegiul director şi va fi aprobat de Conferinţa naţională sau de Consiliul naţional, după
caz.
(2) Bilanţul anual de venituri şi cheltuieli ale Ordinului va fi întocmit de Secretariatul
Ordinului, va fi verificat de Comisia de cenzori
şi prezentat spre aprobare Conferinţei naţionale
sau Consiliului naţional, după caz.
(3) Bugetul anual şi bilanţul anual de
venituri şi cheltuieli ale Ordinului sunt publice
pentru membrii Ordinului, putând fi consultate,
la cerere, la sediul Ordinului.
PARTEA a II-a
Exercitarea profesiei de geodez
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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 48 – (1) Geodezul este un specialist
pregătit în efectuarea lucrărilor de geodezie,
topografie, fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru, cartografie şi sisteme informaţionale geografice, potrivit reglementărilor legale în materie.
(2) În exerciţiul profesiei sale liberale,
geodezul realizează în nume propriu şi sub răspundere personală, lucrări publice sau private
precum şi documentaţiile corespunzătoare rezultate în cadrul specializărilor menţionate la
alin. (1), care nu pot fi recunoscute legal decât
dacă sunt realizate de un geodez cu drept de
semnătură.
(3) Practica geodeziei este o activitate
complexă şi de furnizare de servicii, care se realizează prin proiecte, studii, teme şi programe
de cercetare, documentaţii, lucrări tehnice, relevee şi alte asemenea activităţi.
(4) Activitatea geodezului reprezintă un
serviciu de interes public cu implicaţii tehnice,
economice, sociale, juridice şi are statutul unei
funcţii autonome exercitate în cadrul unei profesii liberale.
CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de geodez
Art. 49 – (1) Profesia de geodez poate fi
exercitată de specialişti cu diplomă de studii
superioare de lungă sau scurtă durată din domeniul geodeziei, recunoscută de statul român,
precum şi de cetăţenii români care au obţinut un
astfel de document într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, numiţi în continuare geodezi.
(2) Profesia de geodez poate fi exercitată şi de absolvenţi cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesională în domeniul geodeziei, care au dobândit nivelul necesar de cunoştinţe, deşi nu sunt respectate condiţiile prevăzute la alin. (1). Aceste persoane trebuie să aibă o experienţă profesională
de minimum 7 ani şi să promoveze un examen
standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzătoare studiilor prevăzute la alin.(1).
Art. 50 - Profesia de geodez poate fi
exercitată şi de cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, de cetăţenii statelor membre

ale Spaţiului Economic European şi de cetăţenii
Confederaţiei Elveţiene, titulari ai unui document de calificare în profesia de geodez eliberat
în unul din aceste state.
Art. 51 – Exercitarea profesiei de geodez se face atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, conform prevederilor legale.
Art. 52 – (1) Dreptul de semnătură implică asumarea de către persoana care îl exercită
a întregii responsabilităţi profesionale faţă de
beneficiar şi de autorităţile publice cu privire la
realizarea proiectelor şi lucrărilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
(2) Dreptul de semnătură se exercită olograf, însoţit de aplicarea ştampilei care cuprinde
numele, prenumele şi numărul de înregistrare în
Registrul Naţional al Geodezilor.
(3) Lucrările colective vor fi însoţite de lista geodezilor care au contribuit la elaborarea
lor.
(4) Exercitarea dreptului de semnătură
implică independenţa în luarea deciziilor cu caracter profesional.
Art. 53 – (1) Geodezul dobândeşte drept
de semnătură, acordat de către Ordin, dacă îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de stagiu
profesional. Dobândirea dreptului de semnătură
atrage obligatoriu înscrierea acestuia în Registrul Naţional al Geodezilor.
(2) Condiţia de onorabilitate prevăzută
la alin. (1) se consideră a fi îndeplinită dacă:
a) geodezului solicitant al dreptului de
semnătură nu i-a fost interzisă, definitiv sau
temporar, exercitarea profesiei prin hotărâre
judecătorească definitivă, ca pedeapsă complementară pentru săvârşirea unei infracţiuni în
legătură cu exercitarea profesiei;
b) geodezul solicitant al dreptului de
semnătură nu a săvârşit abateri disciplinare care
au fost sancţionate de Ordin cu retragerea definitivă a dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi;
c) geodezului solicitant al dreptului de
semnătură nu i-a fost retras Certificatul de autorizare eliberat de către Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, eliberat în
condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, modificată şi republicată.
Art. 54 – Cetăţenii unui stat membru al
Uniunii Europene, cetăţenii unui stat membru al
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Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care solicită stabilirea în
România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de
Lege, vor dobândi drept de semnătură în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români.
Art. 55 – Profesia de geodez se exercită
în următoarele modalităţi:
a) geodezul cu drept de semnătură poate
exercita profesia în cadrul unui birou individual
a unor birouri asociate sau în cadrul unei societăţi comerciale, înfiinţate potrivit legilor în vigoare;
b) birourile individuale se pot asocia
prin contract de asociere;
c) raporturile contractuale se stabilesc
între biroul individual şi beneficiar sau, în cazul
birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc
între unul dintre birourile individuale implicate
şi beneficiar;
d) geodezul cu drept de semnătură, în
momentul primirii certificatului de autorizare a
dreptului de semnătură, va declara modalitatea
de exercitare a profesiei de geodez, care va fi
înscrisă în Registrul Naţional al Geodezilor;
e) orice schimbare a modalităţii de exercitare a profesiei de geodez va fi anunţată în
scris la Ordin, de geodezul cu drept de semnătură, în maximum 10 zile de la data producerii ei;
f) schimbarea modalităţii de exercitare a
profesiei de geodez va fi înregistrată în Registrul Naţional al Geodezilor de Secretariatul Ordinului, cu data comunicării făcute de geodezul
cu drept de semnătură;
g) neanunţarea în termenul de la lit. e) a
schimbării modalităţii de exercitare a profesiei
de geodez se sancţionează disciplinar;
h) indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnătură
pot angaja salariaţi, conform prevederilor legale;
i) geodezul stagiar care solicită dreptul
de semnătură trebuie să aibă un stagiu de 2 ani
sub autoritatea unui geodez cu drept de semnătură, fie în cadrul unui birou individual, fie în
cadrul unei societăţi comerciale;
Art. 56 - (1) Până la îndeplinirea condiţiilor pentru a solicita şi a dobândi dreptul de
semnătură geodezul absolvent cu una dintre diplomele prevăzute la art. 2 din Lege işi poate
desfăşura activitatea profesională ca stagiar

numai sub conducerea unui geodez cu drept de
semnătură.
(2) După împlinirea perioadei de stagiu
prevăzute la art. 11, alin. (1) din Lege, geodezii
stagiari pot primi drept de semnătură în condiţiile art. 8 din Lege.
Art. 57 – Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit art. 12 din Lege, este incompatibilă cu situaţiile în care geodezul îndeplineşte,
pentru acelaşi proiect, funcţia de verificator, de
expert sau de consilier în cadrul administraţiei
publice implicate în procesul de avizare, recepţie sau de autorizare.
Art. 58 – (1) Nerespectarea prevederilor
art. 12 din Lege atrage ridicarea dreptului de
semnătură.
(2) Constituie infracţiune şi se sancţionează, potrivit Codului penal, exercitarea dreptului de semnătură fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de Lege.
CAPITOLUL III
Membrii Ordinului. Drepturi şi obligaţii.
Art. 59 – (1) Sunt membri ai Ordinului
geodezii cu drept de semnătură acordat de Ordin potrivit prevederilor Legii.
(2) Orice geodez care a dobândit dreptul
de semnătură devine în mod obligatoriu membru al Ordinului, prin efectul Legii.
Art. 60 - Geodezul cu drept de semnătură are următoarele drepturi:
a) să desfăşoare activităţi de specialitate
şi să acorde consultanţă şi asistenţă tehnică în
domeniile în care a primit autorizarea;
b) să perceapă onorarii negociate pentru
activităţile de specialitate desfăşurate;
c) să îşi susţină la recepţie lucrările executate;
d) să aibă acces la date şi informaţii din
domeniul geodeziei, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
e) să se constituie în asociaţii profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
f) să semneze şi să stampileze lucrările
din domeniile definite in art. 5 (1) din Lege;
g) să introducă în contractul încheiat cu
beneficiarul clauze privind protecţia dreptului
de autor, conform prevederilor legale;
Art. 61 - Geodezul cu drept de semnătură are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Legii, ale Sta-
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tutului Ordinului, ale prezentului Regulament,
ale Codului deontologic al profesiei de geodez,
precum şi hotărârile Ordinului care privesc activitatea geodezilor.
b) să respecte standardele, normele, regulamentele, metodologiile, instrucţiunile precum şi dispoziţiile legale în vigoare în domeniul
geodeziei;
c) să anunţe în scris Ordinul în termen
de 10 zile despre orice modificare a condiţiilor
care au determinat autorizarea;
d) să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de Ordin datele necesare pentru verificarea activităţii la categoriile de lucrări în
care au fost autorizaţi, conform normelor legale.
e) să semneze numai lucrări din domeniul geodeziei corespunzătoare gradului în care
este autorizat.
f) să plătească cotizaţia anuală, stabilită
prin hotărâre de Conferinţa Naţională, până la
30 iunie a anului curent. Geodezii cărora li s-a
suspendat dreptul de semnătură la cerere, pe
durata suspendării, vor plăti o cotă de 1/10 din
cotizaţia anuală. Geodezii cărora li s-a suspendat dreptul de semnătură ca urmare a unei sancţiuni disciplinare vor plăti cotizaţia anuală pe
durata suspendării.
g) să îşi confecţioneze stampila de autorizare, conform modelului aprobat de Ordin, şi
să înainteze la Ordin amprenta acesteia împreună cu specimenul de semnătură în termen de 20
de zile de la data primirii certificatului de autorizare a dreptului de semnătură.
h) să facă parte dintr-o asociaţie profesională ştiinţifică din domeniul geodeziei.
i) retragerea unui geodez din Ordin, indiferent de situaţie, nu dă acestuia dreptul la
retragerea nici unei părţi din patrimoniul Ordinului.
CAPITOLUL IV
Suspendarea şi încetarea calităţii de membru
al Ordinului.
Radierea din Registrul Naţional al Geodezilor
Art. 62 – (1) Calitatea de membru al
Ordinului se suspendă:
a) temporar, la cererea persoanei înscrise;
b) pe perioada în care geodezul are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual în cadrul unei autorităţi publice;

c) după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor din anul precedent către Ordin, până la achitarea lor integrală;
d) pe perioada suspendării dreptului de a
profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească
definitivă;
e) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
(2) Suspendarea calităţii de membru al Ordinului atrage şi suspendarea dreptului de semnătură pe durata existenţei cauzei de suspendare.
(3) Situaţia de la alin. (2) va fi înscrisă în
Registrul Naţional al Geodezilor din România,
cu precizarea datei de la care începe suspendarea.
Art. 63 - (1) – Calitatea de membru al
Ordinului încetează:
a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul
dreptului de semnătură;
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de
lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului
de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa
complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(2) Încetarea calităţii de membru al Ordinului atrage pierderea dreptului de semnătură
şi radierea din Registrul Naţional al Geodezilor.
CAPITOLUL V
Autorizarea dreptului de semnătură
Secţiunea I
Condiţii de autorizare
Art. 64 – (1) Autorizarea dreptului de
semnătură se face de Comisia de autorizare numită de Colegiul director, în conformitate cu
prevederile art. 2, art. 3 alin. (1), art. 8 şi art. 9
din Lege şi a prezentului Regulament.
(2) Prin autorizarea dreptului de semnătură se recunoaşte capacitatea şi capabilitatea
tehnico-profesională a geodezilor de a realiza
lucrări din domeniul geodeziei, conform regulamentelor legale în vigoare.
Art. 65 – (1) Autorizarea dreptului de
semnătură se solicită la Ordin în mod individual
şi se acordă de Comisia de autorizare.
(2) În vederea autorizării dreptului de semnătură geodezul care îndeplineşte condiţiile
prevăzute de Lege, va depune şi va înregistra la
Ordin, respectiv la filialele teritoriale o cerere
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pentru autorizarea dreptului de semnătură, conform modelului din Anexa nr. 2a, însoţită de un
dosar de autorizare, care va cuprinde următoarele;
a) copie legalizată după diploma de studii
conform art. 2 din Lege şi, după caz, după titluri
ştiinţifice sau cursuri de pregătire şi perfecţionare postuniversitare;
b) copie după Certificatul de autorizare
emis de ANCPI / OCPI, respectiv de ONCGC /
OJCGC, după caz. Această copie este obligatorie numai pentru geodezii care au fost autorizaţi
anterior datei depunerii cererii pentru autorizare
la Ordin;
c) curriculum vitae cu specificarea studiilor
şi a stagiului profesional;
d) lista principalelor lucrări realizate în
domeniul geodeziei şi a celor la care a participat
(denumirea lucrării, zona, perioada);
e) declaraţie pe proprie răspundere privind
modul de exercitarea a dreptului de semnătură
în cadrul unui birou individual sau într-o societate comercială care desfăşoară activitate în
domeniul geodeziei, cu precizarea acesteia;
f) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui
drept într-un birou individual se vor prezenta
înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine
în proprietate personală aparatură, computer PC
şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor pentru care solicită autorizarea
dreptului de semnătură;
g) în cazul când geodezul care solicită
dreptul de semnătură declară exercitarea acestui
drept într-o societate comercială precizată, care
desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, înscrisurile privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat vor proveni de la firma nominalizată;
h) certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate, în original;
i) copie după actul de identitate;
j) dovadă privind plata taxei de autorizare,
în copie.
k) două fotografii color 3x4 cm;
(3) Persoanele cu diplomă de studii superioare de lungă sau scurtă durată, recunoscută de
statul român, precum şi cetăţenii români care au
obţinut un astfel de document într-un stat mem-

bru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care nu au înscrisă pe diplomă
una dintre specializările geodezie, cadastru, topografie sau topografie minieră, dar au absolvit
cursuri care i-au format în una dintre specializările menţionate anterior, vor adăuga la dosarul
de autorizare copie legalizată după foaia matricolă anexă la diploma de studii superioare.
(4) În termen de 30 zile de la primirea cererii de autorizare şi a dosarului complet, conform
alin. (2), filiala teritorială va înainta documentaţia la Comisia de autorizare a Ordinului, însoţită
de punctul de vedere al Colegiului director teritorial cu privire la conţinutul dosarului.
(5) Până la constituirea filialelor teritoriale,
punctul de vedere de la alin.(4) va fi exprimat
de reprezentantul regiunii de dezvoltare în Colegiul director al Ordinului. Obligaţia obţinerii
acestui punct de vedere revine geodezului care
solicită dreptul de semnătură.
Art. 66 – (1) Geodezii care îndeplinesc
condiţiile de studii şi de stagiu profesional prevăzute de Lege, şi sunt salariaţi în structurile
administrative ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pot fi autorizaţi, la
cererea individuală a acestora în condiţiile
art.18, lit. b) din Lege.
(2) Geodezul autorizat cu drept de semnătură în condiţiile de la alin. (1) va fi înscris în
Registrul Naţional al Geodezilor, Partea I, cu
menţiunea „suspendat la cerere” şi data suspendării, dar nu va fi înscris în Partea a II-a a Registrului, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(3) Certificatul de autorizare a dreptului
de semnătură emis în condiţiile de la alin. (1) va
rămâne la Ordin, în custodia Secretariatului Ordinului.
(4) După încetarea situaţiei prevăzute la
alin. (1) geodezul cu drept de semnătură „suspendat la cerere” va anunţa în scris Ordinul
despre această situaţie, împreună cu actul doveditor al încetării situaţiei anterioare, şi vor solicita eliberarea certificatului de autorizare rămas
la Ordin, în custodia Secretariatului Ordinului.
În termen de 5 zile Secretariatul Ordinului va
elibera certificatul de autorizare, în condiţiile
art. 65, alin. 2, lit. f) sau g), cu dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs, în condiţiile noii calităţi.
Art. 67 - (1) Cetăţenii statelor membre
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ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre
ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii
Confederaţiei Elveţiene, titulari ai unui document de calificare în profesia de geodez eliberat
în unul din aceste state, în vederea autorizării
dreptului de semnătură pe teritoriul României,
vor înregistra la Ordin o cerere pentru autorizarea dreptului de semnătură, conform modelului
din Anexa nr. 2b, însoţită de un dosar de autorizare, care va cuprinde următoarele;
a) copia paşaportului sau a actului de identitate;
b) copii legalizate ale diplomei de studii,
certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea
profesională cerută pentru autorizare, însoţite de
documentul privind conţinutul studiilor şi stagiilor efectuate în timpul formării profesionale
şi de copii legalizate ale documentelor ce atestă
activitatea profesională, astfel încât să poată fi
făcută echivalarea cu gradele de autorizare prevăzute la art. 69 din prezentul Regulament.
c) curriculum vitae cu specificarea studiilor
şi a stagiului profesional;
d) documentul justificativ care atestă exercitarea în mod legal a profesiei de geodez sau a
altei profesii echivalente în cadrul statului
membru al Uniunii Europene, unui stat membru
al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, după caz;
e) în cazul când geodezul care solicită
dreptul de semnătură declară exercitarea acestui
drept într-un birou individual se vor prezenta
înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine
în proprietate personală aparatură, computer PC
şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor pentru care solicită autorizarea
dreptului de semnătură;
f) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui
drept într-o societate comercială precizată, care
desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, înscrisurile privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat vor proveni de la firma nominalizată;
g) certificatul privind cazierul judiciar sau
alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene, unui stat membru al Spaţiului Economic
European sau Confederaţiei Elveţiene, după

caz;
h) dovadă că au solicitat stabilirea în România.
i) dovadă privind plata taxei de autorizare,
în copie.
j) două fotografii color 3x4 cm;
(2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit.
b), c), d), e), f) şi g) trebuie să fie însoţite de
traducerea legalizată în limba română.
Art. 68 – (1) Geodezul cetăţean al unui
stat membru al Uniunii Europene, al unui stat
membru al Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene care solicită autorizarea
dreptului de semnătură pe teritoriul României
trebuie să efectueze, în prealabil, un stagiu de
adaptare de 6 luni, perioadă în care are obligaţia
să realizeze în colaborare cu un geodez cu drept
de semnătură cel puţin o lucrare de tipul şi
complexitatea celor pentru care solicită autorizarea.
(2) Este exceptat de la prevederile alin.
(1) geodezul care demonstrează prin documente
doveditoare că a realizat pe teritoriul României,
direct sau în colaborare cu un geodez cu drept
de semnătură , cel puţin o lucrare de tipul şi
complexitatea celor pentru care solicită autorizarea, care a fost recepţionată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau
de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
În acest caz, comisia de autorizare analizează
dosarul de autorizare şi poate emite certificatul
de autorizare, dacă sunt întrunite condiţiile de
autorizare, în condiţiile art. 10 din Lege.
Secţiunea a II-a
Grade de autorizare
Art. 69 - Dreptul de semnătură se autorizează gradual, astfel:
a) gradul I - drept de semnătură pentru
verificarea, proiectarea, coordonarea şi executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
b) gradul II - drept de semnătură pentru
proiectarea, coordonarea şi executarea lucrărilor
din domeniul geodeziei;
c) gradul III – drept de semnătură pentru
coordonarea şi executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
d) gradul IV – drept de semnătură pentru
executarea lucrărilor din domeniul geodeziei;
Art. 70 - Condiţiile de studii şi de stagiu
profesional pentru acordarea gradelor de la art.
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69 sunt următoarele:
(1) pentru gradul I sunt autorizaţi geodezii cu studii superioare de lungă durată: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf,
inginer topografie minieră sau similar care se
află în una din situaţiile următoare:
a) deţin titlul de doctor în domeniul fundamental ştiinţelor inginereşti în una dintre specialităţile: geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie, indiferent de durata
stagiului profesional;
b) au un stagiu profesional de peste 10
ani şi un portofoliu de lucrări semnificative şi
diversificate.
(2) pentru gradul II sunt autorizaţi geodezii cu:
a) studii superioare de lungă durată: inginer
geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer topografie minieră sau similar şi stagiu profesional de minimum 6 ani;
b) studii superioare de scurtă durată:
subinginer cadastru, subinginer topografie minieră sau similar şi stagiu profesional de minimum 7 ani;
(3) pentru gradul III sunt autorizaţi geodezii cu:
a) studii superioare de lungă durată: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer topografie minieră sau similar şi
stagiu profesional de minimum 2 ani;
b) studii superioare de scurtă durată:
subinginer cadastru, subinginer topografie
minieră sau similar şi stagiu profesional de
minimum 2 ani;
(4) pentru gradul IV sunt autorizaţi absolvenţii cu studii postliceale de specialitate sau de
cursuri de specializare profesională în domeniul
geodeziei, potrivit art. 2, alin. (2) din Lege şi
care au un stagiu profesional de minimum 7 ani.
Secţiunea a III-a
Procedura de autorizare
Art. 71 –(1) Comisia de autorizare are
atribuţiile şi funcţionează conform preverilor de
la Cap. III, secţiunea a III-a din prezentul Regulament.
(2) Comisia de autorizare analizează dosarele prezentate şi hotărăşte:
a) acordarea dreptului de semnătură pe
grade conform art. 69 şi 70 din prezentul Regulament;

b) solicitarea completării dosarului de
autorizare cu alte documente necesare, dacă este
cazul;
c) respingerea cererii de acordare a
dreptului de semnătură.
(3) Hotărârile Comisiei de autorizare se
consemnează într-un proces-verbal pentru fiecare solicitant al dreptului de semnătură prin sintagmele “admis” sau “respins” sub semnătura
fiecărui membru prezent. Procesul-verbal se
ataşează la dosarul cu documentele pentru autorizare.
Art. 72 - (1) În urma autorizării, secretariatul Ordinului va elibera geodezului un certificat de autorizare a dreptului de semnătură,
semnat de Preşedintele Ordinului şi de preşedintele Comisiei de autorizare, purtând amprenta ştampilei Ordinului.
(2) Certificatul de autorizare a dreptului
de semnătură va avea conţinutul aprobat de Ordin şi va conţine gradul de autorizare şi date de
identificare a geodezului, care prin natura lor
sunt publice, numărul şi data eliberării conform
ordinii de înregistrare în Registrul Naţional al
Geodezilor.
(3) Eliberarea certificatelor de autorizare
a dreptului de semnătură se face de secretarul
Comisiei de autorizare şi va fi consemnată prin
dată şi semnătură de primire în Registrul Naţional al Geodezilor.
(4) Certificatul de autorizare a dreptului
de semnătură este valabil pe perioadă nedeterminată.
Art. 73 - (1) Geodezul căruia Comisia
de autorizare i-a respins acordarea dreptului de
semnătură solicitat, dacă se consideră nedreptăţit, poate face contestaţie scrisă la Ordin în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă a
hotărârii Comisiei de autorizare. Contestaţia va
evidenţia motivele pentru care este întocmită şi
depusă la Ordin;
(2) Contestaţia va fi adresată Colegiului
director, unde va primi număr şi dată de înregistrare.
(3) Contestaţia va fi analizată de Colegiul director, care va adopta o decizie în termen
de 30 de zile de la data înregistrării acesteia;
(4) Dacă se constată ca fiind întemeiată
contestaţia, Colegiul director va revoca hotărârea Comisiei de autorizare şi va decide autoriza-
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rea dreptului de semnătură;
(5) Dacă Colegiul director constată că
motivele contestaţiei nu sunt întemeiate, acesta
va decide menţinerea hotărârii Comisiei de autorizare, cu motivarea obligatorie a acestei hotărâri şi va comunica contestatarului această decizie.
Secţiunea a IV-a
Procedura de examinare
Art. 74 - Susţinerea unui examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzătoare
studiilor prevăzute la Art. 2 , alin.(1) din Lege
consta in:
(1) Susţinerea in fata comisiei de examinare a doua probe, si anume:
a) Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor
fundamentale si de specialitate;
b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea
unui proiect echivalent ca structura şi
conţinut cu un proiect de diploma.
(2) Verificarea cunoştinţelor fundamentale se va face pe baza unei tematici pusa la dispoziţia solicitantului din disciplinele „Topografie generala” şi „Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice”.
(3) Verificarea cunoştinţelor de specialitate se va face pe baza unei tematici pusa la dispoziţia solicitantului din aria disciplinelor care
au stat la baza elaborării proiectului.
(4) La fiecare proba, examinarea se încheie prin acordarea unei note, nota de promovare fiind de cel puţin 5 (cinci).
(5) Un examen este promovat daca toate
probele componente sunt promovate in aceeaşi
sesiune, iar media aritmetica a notelor acordate
acestora – media de promovare a examenului este de cel puţin 6,00.
(6) Pentru a fi inclus pe lista de examinare, solicitantul trebuie sa depună o cerere la
secretariatul Ordinului cu cel puţin 30 de zile
înaintea datei de susţinere, programata de Colegiul director.
CAPITOLUL VI
Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului
Art. 75 - (1) Membrii Ordinului răspund
disciplinar pentru nerespectarea prevederilor
Legii, ale Statutului Ordinului, ale prezentului
Regulament, ale Codului deontologic al profesi-

ei de geodez, ale hotărârilor, deciziilor sau ordinelor adoptate de Ordin, ale normelor şi regulamentelor în vigoare privind activitatea specifică profesiei de geodez, precum şi pentru orice
abateri săvârşite în legătură cu exercitarea profesiei sau în afara acesteia, care aduc prejudicii
prestigiului profesiei de geodez sau Ordinului.
(2) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) votul de blam;
c) suspendarea pe o perioadă de 6-12
luni a dreptului de semnătură, în funcţie de gravitatea faptelor comise;
d) suspendarea pe o perioadă de 12 luni
a calităţii de membru al Ordinului;
e) retragerea dreptului de semnătură.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit.
a) si b) se aplică de către colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit.
c), d) si e) se aplică de Colegiul director conform art. 23, lit. f) din prezentul Regulament, la
propunerile comisiilor teritoriale de disciplină,
în baza hotărârii comisiei de disciplină la nivel
naţional.
(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se
pot aplica şi la propunerea scrisă şi motivată a
reprezentantului Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară în Colegiul director,
care va fi transmisă comisiei de disciplină pentru aplicarea procedurii regulamentare privind
răspunderea disciplinară, dacă se dovedeşte temeinicia acesteia.
(6) Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplină, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2)
lit. a) si b), se poate formula contestaţie la Comisia de disciplină la nivel naţional în termen
de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.
(7) Împotriva hotărârii Comisiei de disciplină la nivel naţional, prin care s-a aplicat o
sancţiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se
poate formula plângere la judecătoria în raza
teritorială a căreia se află domiciliul petentului,
în termen de 30 de zile de la data comunicării
hotărârii. Hotărârea instanţei de judecată care sa pronunţat asupra plângerii se poate ataca cu
recurs.
(8) În condiţiile neînceperii procedurii
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de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor
se prescrie în termen de 2 ani de la săvârşirea
lor.
CAPITOLUL VII
Sancţionarea disciplinară a membrilor Ordinului
Art. 76 – (1) Încadrarea principalelor
fapte ale geodezilor membri ai Ordinului care
sunt considerate abateri disciplinare sancţionabile, precum şi sancţiunile corespunzătoare
acestora este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.
(2) Conferinţa naţională sau Consiliul
naţional, la propunerea Comisiei naţionale de
disciplină, cu avizul Colegiului director, pot
modifica, adăugând sau eliminând fapte care
sunt considerate abateri disciplinare sancţionabile, precum şi sancţiunile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).
Art. 77 – Procedura de judecare şi de
aplicare a sancţiunilor disciplinare este stabilită
prin Regulamentul de funcţionarea a comisiilor
de disciplină, prezentat în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament, din care face parte integrantă.
Art. 78 – (1) Geodezii care deţin funcţii
în structurile de conducere ale Ordinului sau ale
filialelor teritoriale, precum şi membrii comisiei
de autorizare, sunt supuşi aceloraşi reguli ca
oricare membru al Ordinului.
(2) Sancţionarea disciplinară a geodezilor de la alin. (1), precum şi a membrilor comisiilor de disciplină teritoriale este numai de
competenţa Comisiei de disciplină la nivel naţional.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 79 – (1) Până la data de 20 martie
2008 persoanele fizice autorizate de ONCGC /
OJCGC sau ANCPI / OCPI pot realiza lucrări
în domeniul geodeziei pe baza certificatelor de
autorizare emise de ONCGC / OJCGC sau
ANCPI / OCPI.
(2) După data de 20 martie 2008 certifi-

catele precizate la alin. (1) îşi încetează valabilitatea.
(3) Geodezii care dobândesc dreptul de
semnătură în condiţiile Legii şi ale prezentului
Regulament, şi care au fost autorizaţi în condiţiile de la alin. (1), cu ocazia primirii certificatului de autorizare de la Ordin, vor prezenta obligatoriu la Ordin certificatul de autorizare emis
de ONCGC / OJCGC sau ANCPI / OCPI şi
stampila confecţionată în baza acestuia, în vederea anulării acestora.
(4) Persoanele fizice autorizate de
ONCGC / OJCGC sau ANCPI / OCPI care nu
dobândit dreptul de semnătură în condiţiile Legii şi ale prezentului Regulament până la 20
martie 2008 nu vor mai putea realiza lucrări în
domeniul geodeziei, decât după ce vor fi autorizate cu drept de semnătură conform Legii şi
prezentului Regulament.
Art. 80 - (1) Taxa de înscriere se plăteşte anticipat depunerii cererii pentru autorizare şi
dosarului de autorizare.
(2) În cazul respingerii dosarului de autorizare taxa de înscriere nu se restituie.
(3) În cazul în care o persoană depune o
nouă cerere pentru autorizare, la o altă dată,
aceasta va achita o nouă taxă de înscriere conform alin. (1).
Art. 81 - Documentele din dosarele de
autorizare au caracter confidenţial.
Art. 82 – Geodezii cu drept de semnătură au obligaţia să prezinte beneficiarului certificatul de autorizare, la cererea acestuia.
Art. 83 - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4 5 şi
6 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 84 – (1) Prezentul Regulament a
fost adoptat de Conferinţa naţională a Ordinului
la data de 22 iunie 2007.
(2) Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat de Conferinţa Naţională a
Ordinului, în condiţiile Legii.
Art. 85 Prezentul Regulament şi orice
modificare ulterioară a acestuia vor fi publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Verificarea lucrărilor din domeniul geodeziei
Proiectarea, realizarea, îndesirea, modernizarea şi întreţinerea a
reţelelor geodezice de referinţă
Îndesirea, modernizarea şi întreţinerea a reţelelor geodezice de referinţă
Proiectarea, realizarea şi întreţinerea a reţelelor de sprijin pentru
trasarea şi urmărirea construcţiilor
Executarea de măsurători pentru trasarea şi urmărirea construcţiilor
Proiectarea, realizarea şi exploatarea lucrărilor fotogrammetrice
Exploatarea lucrărilor fotogrammetrice
Proiectarea şi realizarea hărţilor tematice prin utilizarea înregistrărilor de teledetecţie
Realizarea hărţilor tematice prin utilizarea înregistrărilor de teledetecţie
Proiectarea, realizarea, actualizarea şi editarea hărţilor şi planurilor
analogice şi digitale
Realizarea, actualizarea şi editarea hărţilor şi planurilor analogice
şi digitale
Proiectarea, executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaţiei
tehnice pentru rectificarea hotarelor teritoriului naţional sau ale
teritoriilor judeţene
Executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru rectificarea hotarelor teritoriului naţional sau ale teritoriilor
judeţene
Proiectarea, executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaţiei
cadastrale pentru delimitarea hotarelor unităţilor administrativteritoriale şi limitelor intravilanelor
Executarea măsurătorilor pentru delimitarea sau rectificarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi limitelor intravilanelor
Întocmirea documentaţiei cadastrale pentru delimitarea sau rectificarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi limitelor intravilanelor
Proiectarea şi executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru
realizarea şi actualizarea cadastrului general şi a bazei de date ale
cadastrului general
Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru realizarea şi
actualizarea cadastrului general şi a bazei de date ale cadastrului
general
Proiectarea şi executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru
realizarea şi actualizarea sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate

●

2
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4
5
6
7
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Gradul IV

1

Gradul III

Categorii de lucrări

Gradul II

Nr.
crt.

Gradul I

Anexa nr. 1
Categorii de lucrări ce intră în competenţa gradelor de autorizare a dreptului de semnătură

20

21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

31

32

33

Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru realizarea şi
actualizarea sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate
Preluarea şi integrarea datelor şi informaţiilor din sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate în baza de date ale
cadastrului general
Proiectarea şi realizarea sistemelor informaţionale geografice
Realizarea sistemelor informaţionale geografice – încărcarea bazelor de date
Proiectarea, executarea măsurătorilor, lucrărilor tehnice şi întocmirea documentaţiilor privind comasările, parcelările, schimburile
de terenuri
Executarea măsurătorilor, lucrărilor tehnice şi întocmirea documentaţiilor privind comasările, parcelările, schimburile de terenuri
Executarea măsurătorilor, lucrărilor tehnice şi întocmirea documentaţiilor pentru aplicarea proiectelor de organizare a teritoriului
Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare întocmirii
documentaţiilor privind scoaterea terenurilor din circuitul agricol
sau forestier
Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare întocmirii
documentaţiilor privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul
societăţilor comerciale cu capital de stat
Executarea măsurătorilor pentru realizarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor şi a documentaţiilor cadastrale în
scopul înregistrării imobilelor în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară
Executarea măsurătorilor pentru realizarea documentaţiilor topografice necesare studiilor şi proiectelor pentru construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului solicitate de administraţia publică
centrală sau locală pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizaţiilor legale
Executarea măsurătorilor şi identificarea imobilelor pentru realizarea documentaţiilor topografice în vederea soluţionării cererilor
reconstituire şi retrocedare a proprietăţilor
Executarea lucrărilor topografice şi cadastrale pentru punerea în
posesie cu terenuri aqgricolesau forestiere a persoanelor îndreptăţite în baza legilor proprietăţii (Legea nr. 18/1991, Legea nr.
1/2000 şi Legea nr. 247/2005)
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Anexa nr. 2a
Model de cerere pentru autorizare
Către, ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul/a ................... născut/ă la data de ..../...../........... în localitatea ......................, judeţul
............................., cetăţean ......................., domiciliat/ă în localitatea .........................., sectorul
......, str. ................................. nr. ......., bl. ......, sc. ..., et. ...., ap. ....., judeţul .................., telefon
......................, fax .............................., e-mail .................................... cod numeric personal
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|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , posesor/posesoare al/a diplomei de .................................................. seria
.......... nr................. din anul ............, în temeiul prevederilor Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
43/2007, solicit autorizarea dreptului de semnătură în gradul ........ , înscrierea în Ordinul Geodezilor
din România şi în Registrul Naţional al Geodezilor.
În susţinerea prezentei cereri anexez dosarul de autorizare cuprinzând următoarele:
a) copie legalizată după diploma de studii conform art. 2 din Lege şi, după caz, după titluri
ştiinţifice sau cursuri de pregătire şi perfecţionare postuniversitare;
b) copie după Certificatul de autorizare emis de ANCPI / OCPI, respectiv de ONCGC /
OJCGC, după caz. Această copie este obligatorie numai pentru geodezii care au fost autorizaţi anterior datei depunerii cererii pentru autorizare la Ordin;
c) curriculum vitae cu specificarea studiilor şi a stagiului profesional;
d) lista principalelor lucrări realizate în domeniul geodeziei şi a celor la care a participat
(denumirea lucrării, zona, perioada);
e) declaraţie pe proprie răspundere privind modul de exercitarea a dreptului de semnătură în
cadrul unui birou individual sau într-o societate comercială care desfăşoară activitate în domeniul
geodeziei, cu precizarea acesteia;
f) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept
într-un birou individual se vor prezenta înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine în proprietate personală aparatură, computer PC şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor
pentru care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
g) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept
într-o societate comercială precizată, care desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, înscrisurile
privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat
vor proveni de la firma nominalizată;
h) certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate, în original;
i) copie după actul de identitate;
j) dovadă privind plata taxei de autorizare, în copie.
k) două fotografii color 3x4 cm;
Localitatea ..............
Data ..../..../..........
Semnătura ...........................
Anexa nr. 2b
Model de cerere pentru autorizare
pentru geodezul cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene
Către, ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul/a ............................... născut/ă la data de ..../...../......... în ţara ......................., localitatea ............................., cetăţean.........................., domiciliat/ă în ţara .............................., localitatea
.........................., str. ................................. nr. ......., ....................................................., telefon
............................., fax .............................., e-mail .................................... cod numeric personal
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , posesor/posesoare al/a diplomei de ................................................... seria
.......... nr ................. din anul ............, în temeiul prevederilor Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
43/2007, solicit autorizarea dreptului de semnătură în gradul ........ , înscrierea în Ordinul Geodezilor
din România şi în Registrul Naţional al Geodezilor.
În susţinerea prezentei cereri anexez dosarul de autorizare cuprinzând următoarele:
a) copia paşaportului sau a actului de identitate;
b) copii legalizate ale diplomei de studii, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea
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profesională cerută pentru autorizare, însoţite de documentul privind conţinutul studiilor şi stagiilor
efectuate în timpul formării profesionale şi de copii legalizate ale documentelor ce atestă activitatea
profesională, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu gradele de autorizare prevăzute la art. 69
din prezentul Regulament.
c) curriculum vitae cu specificarea studiilor şi a stagiului profesional;
d) documentul justificativ care atestă exercitarea în mod legal a profesiei de geodez sau a altei profesii echivalente în cadrul statului membru al Uniunii Europene, unui stat membru al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, după caz;
e) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept
într-un birou individual se vor prezenta înscrisuri, prin care să se facă dovada că deţine în proprietate personală aparatură, computer PC şi software specializat şi licenţiat pentru executarea lucrărilor
pentru care solicită autorizarea dreptului de semnătură;
f) în cazul când geodezul care solicită dreptul de semnătură declară exercitarea acestui drept
într-o societate comercială precizată, care desfăşoară activitate în domeniul geodeziei, înscrisurile
privind existenţa şi proprietatea privind aparatura, computer PC şi software specializat şi licenţiat
vor proveni de la firma nominalizată;
g) certificatul privind cazierul judiciar sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene, unui stat membru al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, după caz;
h) dovadă că au solicitat stabilirea în România.
i) dovadă privind plata taxei de autorizare, în copie.
j) două fotografii color 3x4 cm;
Localitatea ..............
Data ..../..../..........
Semnătura ...........................
Notă: Documentele de lit. b), c), d), e) sau f) şi g) trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată în
limba română.
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Anexa nr. 3 Model de certificat de autorizare a dreptului de semnăturăcv

ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
CERTIFICAT DE AUTORIZARE
nr. ...
(hologramă)

din ..................................

(timbru sec)

Domnul / Doamna .............................................................
CNP ....................................
născut/ă în localitatea ......................, judeţul .................

este autorizat/ă
Geodez cu drept de semnătură
GRADUL ...
în baza
Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez
Preşedintele OGR,
..............................

Preşedintele Comisiei de autorizare,

…………..………...........……..

L.S.

Anexa nr. 4
Model de ştampilă pentru drept de semnătură
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Anexa nr. 5
Regulament de funcţionare a comisiilor de
disciplină
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. - Prezentul regulament precizează şi reglementează modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale
comisiilor de disciplină ca structuri la nivel
naţional şi teritorial ale Ordinului Geodezilor
din România, denumit în continuare Ordin
Art. 2. - Comisia de disciplină la nivel
naţional şi la nivel teritorial se organizează şi
funcţionează în baza Legii nr.16/2007, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a
profesiei de geodez, a Codului deontologic al
profesiei de geodez, în condiţiile prezentului
Regulament.
Art. 3. - Comisiile de disciplină sunt
organe alese ale Ordinului şi au activitate jurisdicţională.
CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea comisiilor de
disciplină
Secţiunea 1
Constituirea şi componenţa comisiilor de
disciplină
Art. 4. - (1) Comisiile de disciplină atât
la nivel naţional cat şi la nivel teritorial se aleg
de Conferinţa naţională, respectiv de Conferinţa
teritorială, prin vot secret, fiind alcătuite din 5
geodezi autorizaţi cu drept de semnătură cu minimum 10 ani stagiu profesional, având un
mandat de 4 ani care poate fi reînnoit o singura
dată.
(2) Membrii comisiilor de disciplină se
aleg din rândul geodezilor cu drept de semnătură care au probitate morală recunoscută şi nu
au suferit nici o sancţiune disciplinară sau condamnare.
(3) Membrii comisiilor de disciplină nu
se află în situaţii de incompatibilitate sub aspectul gradelor de rudenie cu preşedintele ierarhic
sau cu ceilalţi membri ai organelor de conducere şi nu deţin alte funcţii în structurile Ordinului.
Art. 5. - Comisiile de disciplină îşi aleg
un preşedinte din rândul membrilor săi, un criteriu principal putând fi numărul cel mai mare

de voturi obţinute.
Art. 6. - Membrilor comisiilor de disciplină li se suspendă mandatul în următoarele
condiţii :
a) la cerere;
b) când membrul din comisie înregistrează trei absente consecutive nemotivate la
şedinţele de lucru ale comisiei de disciplină ;
c) la încetarea calităţii de membru al
Ordinului;
d) a săvârşit o faptă sancţionabilă conform Legii 16/2007 şi există o sesizare în acest
sens care va fi cercetată de comisia de disciplină , pe durata cercetării, dacă nu este sancţionat
disciplinar;
e) s-a dispus începerea urmăririi penale
împotriva membrului comisiei pentru alte cauze
decât cele prevăzute în reglementările Ordinului Geodezilor din România.
Art. 7. - Cererea de suspendare se face
în scris de către orice persoană care poate dovedi existenţa situaţiilor prevăzute la art. 6, lit.
b), c), d) şi e) şi se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină a filialei teritoriale unde îşi
are domiciliul membrul comisiei de disciplină ;
Art. 8. - Suspendarea se aplică în aceleaşi condiţii preşedinţilor de comisii de disciplină, iar cererea se adresează Preşedintelui Ordinului sau Preşedintelui filialei teritoriale, după caz.
Art. 9. - Completarea locurilor vacante
se face prin alegeri în prima şedinţă a filialei
teritoriale sau a Conferinţei naţionale a Ordinului.
Secţiunea 2
Atribuţiile şi activitatea comisiilor de disciplină
Art. 10. - Intre Comisia de disciplina la
nivel naţional şi comisiile teritoriale de disciplină exista relaţii ierarhice de autoritate, de
coordonare şi de consiliere.
Art. 11. - Activitatea comisiilor de disciplină ale Ordinului are la baza următoarele
principii :
a) prezumţia de nevinovăţie, conform
căruia se prezumă că geodezul, membru al Ordinului, este nevinovat, atât timp cât vinovăţia
sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul geodezului de
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a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa,
de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat în situaţiile de posibilă aplicare a retragerii dreptului de semnătură sau a sancţiunilor
penale în urma unor infracţiuni, în conformitate
cu legile ţării;
c) celeritatea procedurii, care presupune
obligaţia comisiei de disciplină de a proceda la
soluţionarea cauzei cu cel mult 30 zile în după
audierea geodezului implicat;
d) contradictorialitatea, care presupune
asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la
orice act sau fapt care are legătură cu abaterea
disciplinară pentru care a fost sesizată comisia
de disciplină ;
e) proporţionalitatea, conform căruia
trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să
fie aplicată conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din
România şi de exercitare a profesiei de geodez;
f) legalitatea sancţiunii, conform căruia
comisia de disciplină nu poate propune şi aplica decât sancţiunile disciplinare prevăzute de
lege;
g) unicitatea sancţiunii, conform căruia
pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica
decât o singură sancţiune disciplinară.
Art. 12. - Comisiile de disciplină au
următoarele atribuţii principale :
a) cercetează abaterile disciplinare ale
membrilor Ordinului, pentru care a fost sesizată;
b) propune şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez;
c) propune menţinerea, modificarea sau
anularea sancţiunii disciplinare aplicate, în cazul în care aceasta măsura a fost contestată şi în
urma cercetării contestaţia s-a dovedit întemeiată;
d) analizează sesizările privind abaterile
disciplinare constatate prin actele de control ale
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, potrivit art. 39 din Legea nr.
16/2007, pentru luarea măsurilor corespunzătoare sau pentru a aplica sancţiuni disciplinare,

după caz;
e) în cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnătură pentru
fapte penale legate de exercitarea profesiei sau
aplica sancţiunea complementară a interdicţiei
de exercitare a acestei profesii, comunică filialei Ordinului şi transmite o copie a hotărârii
judecătoreşti, pentru a opera radierea din Registrul Naţional al Geodezilor;
f) întocmeşte rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizată pe care le înaintează ierarhic conducerii Ordinului;
g) sesizează instituţiile în cauza despre
sancţiunile aplicate geodezilor cu drept de semnătură numai în interes de serviciu.
Art. 13. – (1) Preşedintele comisiei de
disciplină are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte locul, data şi ora când au
loc şedinţele comisiei de disciplină ;
b) conduce şedinţele comisiei de disciplină ;
c) coordonează activitatea comisiei de
disciplină şi a secretarului acesteia;
d) reprezintă comisia de disciplină în
fata Preşedintelui Ordinului sau în faţa preşedintelui filialei teritoriale, precum şi în fata oricărei persoane fizice sau juridice;
e) semnează actele emise de comisia de
disciplină .
(2) Preşedinţii comisiilor teritoriale de
disciplină întocmesc rapoarte semestrial, pe
care la prezintă Comisiei de disciplină la nivel
naţional, iar preşedintele Comisiei de disciplină
la nivel naţional, anual, pe care le prezintă în
plenul Consiliului naţional al Ordinului, cu privire la:
a) numărul faptelor sesizate ca abateri
disciplinare;
b) categoriile de geodezi cu drept de
semnătură, pe grade, care au comis abateri disciplinare;
c) natura faptelor care constituie abateri
disciplinare;
d) sancţiunile disciplinare propuse şi
aplicate;
e) numărul de sesizări clasate;
f) numărul de sesizări făcute organelor
de cercetare penală, pentru faptele geodezilor
ce se constituie în infracţiuni.
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Art. 14. - Preşedintele Ordinului, numeşte din rândul funcţionarilor secretariatului
Ordinului, un secretar al Comisiei de disciplină
la nivel naţional. La nivelul filialelor teritoriale,
preşedintele Comisiei teritoriale de disciplină
numeşte din rândul membrilor comisiei de disciplină un secretar al comisiei.
Art. 15. - Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:
a) înregistrează sesizarea referitoare la
fapta geodezului cu drept de semnătură;
b) convoacă, la cererea preşedintelui
comisiei de disciplină , membrii comisiei de
disciplină în şedinţă ordinară sau extraordinară,
geodezul a cărui faptă formează obiectul sesizării, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele
care urmează să fie audiate;
c) redactează şi semnează, alături de
membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, procesul-verbal al şedinţei comisiei de disciplină ;
d) redactează şi semnează, alături de
preşedintele comisiei de disciplină , actele emise de comisia de disciplină şi le înaintează organelor de conducere ale Ordinului sau altor
instituţii publice, după caz;
e) tine evidentă sesizărilor şi ale rapoartelor şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei de disciplină
Secţiunea 3
Modul de sesizare şi procedura de lucru
a comisiilor de disciplină
Art. 16. - Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea în sediul Ordinului sau al
filialei teritoriale în sesiune ordinară o dată pe
lună şi extraordinară cu anunţarea membrilor cu
minim 7 zile înainte.
Art. 17. - Comisia de disciplină la nivel naţional convoacă anual preşedinţii comisiilor teritoriale de disciplină pentru instructaje,
analize şi întocmirea raportului anual care se
înaintează Consiliului naţional al Ordinului,
înainte cu o lună de dată convocării acestuia.
Art. 18. - Sesizarea îndreptată împotriva unui membru al Ordinului, se adresează comisiei de disciplină din cadrul filialei teritoriale sau după caz conducătorului instituţiei publice sau private în care acesta îşi desfăşoară activitatea.
Art. 19. - In cazul în care sesizarea a

fost adresată conducătorului autorităţii publice
sau private unde geodezul îşi desfăşoară activitatea, acesta are obligaţia să o transmită de îndată comisiei de disciplină competente.
Art. 20. - Comisia de disciplină , la orice nivel, poate fi sesizata de:
a) reprezentantul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Colegiul
director al Ordinului;
b) structurile de conducere ale Ordinului, la orice nivel, conducerea instituţiilor publice sau private, naţionale sau internaţionale;
c) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea geodezul a cărui
faptă este sesizată;
d) orice persoană fizică sau juridică vătămată prin fapta geodezului cu drept de semnătură sau cu drept de semnătură în interes de serviciu.
Art. 21. - Sesizarea trebuie sa cuprindă:
a) numele, prenumele, domiciliul şi, după
caz, locul de desfăşurare a activităţii şi funcţia
deţinută de persoana care a formulat sesizarea;
b) numele, prenumele şi, dacă este posibil, locul unde işi desfăşoară activitatea geodezul a carei faptă este sesizată;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;
d) arătarea dovezilor pe care se sprijină
sesizarea;
e) data şi semnătura;
Art. 22. – (1) Sesizarea se formulează
numai în scris şi este însoţită, atunci când este
posibil, de înscrisurile care o susţin, indiferent
de modul de transmitere.
(2) Sesizările anonime nu se iau în consideraţie.
Art. 23. – (1) Sesizarea se poate face în
termen prevăzut de Lege nr. 16/2007 cu privire
la prescrierea aplicării sancţiunilor;
(2) În condiţiile neînceperii procedurii
de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor
se prescrie în termen de 2 ani de la săvârşirea
lor.
Art. 24. - Indiferent cărei autorităţi sau
instituţii publice ii este adresată sesizarea,
aceasta o va transmite la Ordin sau la filiala teritorială, care au obligaţia sa o înregistreze şi să
informeze preşedintele comisiei de disciplină
competente în maxim 5 zile de la data înregis-
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trării, prin orice mijloace are la dispoziţie.
Art. 25. - (1) Preşedintele comisiei de
disciplină va fixa termenul de prezentare şi va
dispune citarea geodezului a cărui faptă a fost
sesizată şi a persoanelor indicate în sesizare,
după caz, precum şi a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de termenul de prezentare.
(2) Procedura de citare în fata comisiei
de disciplină se face prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă prin semnătură. Procedura de citare este
obligatorie pentru fiecare termen fixat de preşedintele comisiei de disciplină .
(3) In cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise, prevăzute la aliniatul (2), se indică
locul,data şi ora şedinţei comisiei de disciplină.
(4) Pentru primul termen de prezentare
în fata comisiei de disciplină , în cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise se indică, pe lângă
elementele prevăzute la aliniatul (3) şi obiectul
sesizării.
Art. 26. - Geodezul a cărui faptă se cercetează se înfăţişează personal în fata comisiei
de disciplină . Geodezul isi poate exercita dreptul la apărare prin avocat sau prin reprezentare
numai în condiţiile prevăzute la art. 11, lit. b),
din prezentul regulament.
Art. 27. – (1) La primul termen de prezentare comisia de disciplină verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20, 21, 22, 23,
24 şi 25.
(2) în situaţia în care comisia de disciplină constată îndeplinirea condiţiilor de la aliniatul (1), poate începe cercetarea abaterii disciplinare. In situaţia în care pentru soluţionarea
cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte
dovezi, comisia de disciplină solicită persoanelor prevăzute la art. 25, aliniatul (1) să le depună pană la următorul termen.
Art. 28. – (1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.
(2) Activitatea de cercetare a abaterii
disciplinare impune :
a) audierea persoanei sau a persoanelor
care au formulat sesizarea;
b) audierea geodezului a cărui faptă
constituie obiectul sesizării;
c) audierea oricăror alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului;

d) obţinerea de informaţii considerate
necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;
e) administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate;
Art. 29. - (1) Şedinţele comisiei de disciplină se desfăşoară cu prezenţa a cel puţin 3
membri, iar hotărârile se iau prin votul majorităţii celor prezenţi. In caz de paritate este hotărâtor votul preşedintelui comisiei de disciplină.
(2) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfăşurarea şedinţelor comisiei de disciplină , dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 25.
Art. 30. - Şedinţele comisiei de disciplină sunt publice, cu următoarele excepţii:
a) atunci când geodezul împotriva căruia a fost formulată sesizarea a solicitat în scris
ca acestea sa nu fie publice;
b) atunci când preşedintele comisiei de
disciplină a solicitat comisiei de disciplină
acest lucru, pentru motive temeinic justificate.
Art. 31. – (1) Lucrările fiecărei şedinţe
a comisiei de disciplină, la orice nivel, se consemnează intr-un proces-verbal semnat de preşedinte, membrii prezenţi, de secretarul acesteia
şi de persoanele audiate.
(2) Refuzul geodezului de a se prezenta
la audiere sau de a semna o declaraţie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează intr-un proces-verbal.
Art. 32. – (1) Audierea persoanelor
prevăzute la art. 28, alin. (2), lit. a) - c) trebuie
consemnată în scris intr-un proces-verbal, sub
sancţiunea nulităţii. Procesul-verbal se semnează de preşedinte, de membrii comisiei de disciplină, de secretarul acesteia, precum şi de persoana audiata.
Art. 33. – (1) In urma administrării probelor, comisia de disciplină va întocmi o hotărâre cu privire la sancţiunea disciplinară aplicabilă.
(2) Comisia de disciplină poate să hotărască:
a) aplicarea sancţiunii disciplinare corespunzătoare cu gravitatea faptei sesizate şi
cercetate, dacă s-a dovedit săvârşirea abaterii
disciplinare de către geodez;
b) clasarea sesizării, atunci când nu se
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confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
(3) La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicate geodezului comisia de disciplină va tine seama de următoarele:
a) cauzele care au determinat săvârşirea
abaterii disciplinare;
b) împrejurările în care aceasta a fost
săvârşită;
c) gradul de vinovăţie;
d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
f) existenta unor antecedente disciplinare ale geodezului, care necesită aplicarea agravantă a măsurii disciplinare.
(4) Hotărârea comisiei de disciplină se
vor consemna următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare a sesizării din registrul de evidenta;
b) numele, prenumele şi gradul geodezului a cărui faptă a fost cercetată, precum şi
locul sau forma juridică unde îşi desfăşoară activitatea;
c) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta;
d) numele, prenumele şi domiciliul persoanelor audiate;
e) prezentare pe scurt a faptei sesizate şi
a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
f) probele administrate;
g) concluziile comisiei de disciplină
privind fata cercetată în raport cu probele administrate :
h) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
i) motivele pentru care au fost înlăturate
apărările formulate de geodez în timpul cercetării disciplinare, după caz;
j) temeiul legal în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
k) hotărârea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
l) posibilitatea de contestare a sancţiunii disciplinare hotărâte şi termenul pentru depunerea contestaţiei sau posibilitatea şi termenul pentru a formula plângere la judecătoria în
raza teritorială a căreia se află domiciliul geodezului sancţionat, după caz;
m) numele, prenumele şi semnăturile
preşedintelui şi ale membrilor comisiei de dis-

ciplină care au judecat sesizarea şi a secretarului comisiei.
(5) In cazul în care, un membru al comisiei de disciplină are o opinie divergentă privind modul de soluţionare prin votul majorităţii
membrilor prezenţi la dezbaterea sesizării cercetate, se va consemna separat punctul de vedere al celui în cauză.
(6) Hotărârea comisiei de disciplină ,
semnată de preşedintele comisiei de disciplină
şi de secretarul acesteia, va fi înaintată spre
semnare preşedintelui filialei teritoriale sau
Preşedintelui Ordinului, după caz, în termen de
5 zile de la data ultimei şedinţe.
(7) Hotărârea comisiei de disciplină va
fi transmisă în scris, prin postă, cu confirmare
de primire, sau personal, sub luare de semnătură de primire, geodezului în cauză, precum şi
instituţiilor interesate, după caz, în termen de 3
zile de la semnarea acesteia.
Art. 34. - (1) Geodezul căruia i s-a aplicat o sancţiune disciplinară de Comisia teritorială de disciplină, poate contesta hotărârea de
sancţionare, în scris, în termen de 15 zile de la
data primirii acesteia la Comisia de disciplina la
nivel naţional.
(2) Comisia de disciplină la nivel naţional, înregistrează contestaţia şi verifică dacă sau întrunit elementele constitutive ale aplicării
sancţiunii şi respectarea prevederilor prezentului regulament.
(3) Comisia de disciplină la nivel naţional cercetează dosarul întocmit de Comisia
teritoriala de disciplină şi după caz cere completarea acestuia sau aducerea de noi înscrisuri
pentru administrarea probelor în cazul prezentat, în prima şedinţă convocată de Preşedintele
comisiei de disciplină .
(4) în funcţie de rezultatul verificărilor,
Comisia de disciplină la nivel naţional poate să
hotărască menţinerea, modificarea sau anularea
sancţiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplină la nivel naţional nu poate să propună o
sancţiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată iniţial.
(5) Geodezul căruia i s-a aplicat o sancţiune de către Comisia de disciplină la nivel
naţional, poate contesta în scris în termen de 15
zile de la data comunicării acesteia, solicitând
motivat , sau aducând noi probe în favoarea sa.
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0
1

2

1
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a-şi atribui calităţi nereale sau neconforme cu gradul de pregătire atestat profesional
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a semna lucrări de o complexitate pentru care nu este autorizat de Ordin să le

2
I
II
III
I
II
III
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3

4

Suspendarea dreptului de semnătură
pentru
6-12 luni
Suspendarea calităţii
de membru pentru
12 luni
Retragerea dreptului
de semnătură

Vot de blam

Avertisment

Constatarea

(6) In termen de 15 zile de la înregistraau furnizat sau instituţiilor publice care le-au
rea contestaţiei, Comisia de disciplină la nivel
produs.
naţional, în prima şedinţa reia cercetarea dosaArt. 37. - În situaţia în care şedinţele
rului cu probele noi aduse şi întocmeşte hotăcomisiilor de disciplină nu au avut caracter purârea de soluţionare a contestaţiei. Prin noua sa
blic sau dacă conţin date cu caracter personal,
hotărâre motivata Comisia de disciplină poate
documentele rezultate din activitatea de cercemenţine, revizui, modifica sau anula sancţiunea
tare desfăşurată de comisiile de disciplină, cu
iniţială aplicată. Sancţiunea aplicată geodezului
excepţia hotărârii de aplicare a sancţiunii, au
rămâne definitivă şi se comunică în termen de 7
caracter confidenţial şi se păstrează în grija sezile de la data ultimei şedinţe.
cretarilor comisiilor de disciplină.
(7) După epuizarea căilor de contestaţie
Art. 38. - Documentele rezultate din acsau plângere în justiţie şi rămânerea definitivă a
tivitatea comisiilor de disciplina se îndosaria-ză
sancţiunii aplicate, hotărârea de aplicare a sancşi se arhivează, păstrându-se în conformitate cu
ţiunii disciplinare se înscrie în Registrul Naţiolegislaţia în vigoare aplicată instituţiilor publinal al Geodezilor, în dreptul geodezului a cărui
ce.
faptă a atras sancţiunea disciplinară.
Art. 39. - (1) Prezentul Regulament de
Art. 35. – Sancţiunea disciplinară aplifuncţionare a comisiilor de disciplină face parcată unui geodez se prescrie în termen de 2 ani.
te integrantă din Regulamentul de organizare şi
CAPITOLUL III
funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez.
Dispoziţii finale
Art. 36. - Documentele de cercetare, ra(2) Prezentul Regulament de funcţionare
poartele, procesele verbale, declaraţiile şi alte
a comisiilor de disciplină a fost aprobat de
documente rezultate in urma activităţii comisiiConferinţa naţională a Ordinului din data de 22
lor de disciplină , se clasifică ca documente de
iunie 2007 şi poate fi modificat de Conferinţa
uz intern şi nu se restituie persoanelor care lenaţională.
Anexa nr. 6
Fapte care constituie abateri disciplinare ce atrag răspunderea disciplinară a geodezilor cu
drept de semnătură şi încadrarea lor pe categoriile de sancţiuni prevăzute la art. 35 din Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007
Nr. Fapte care contravin prevederilor din:
Sancţiuni disciplinare în competenţa:
crt.
Comisiei
Comisiei
 Legea privind organizarea şi exercitateritoriale
de disciplină
rea profesiei de geodez nr. 16/2007
de disciplila nivel naţional
 Regulamentul de organizare şi funcnă
ţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez
 Statutul Ordinului Geodezilor din
România
 Codul deontologic al profesiei de geodez
5

6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

execute
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a semna şi stampila lucrări întocmite
de o persoană cu o altă profesie
Fapta geodezului cu drept de
semnătură de a realiza simultan activităţi
profesionale de proiectare, coordonare,
execuţie şi verificare, când geodezul nu
deţine drept de semnătură în grad corespunzător
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a semna lucrări realizate de un geodez
al cărui drept de semnătură este suspendat
de Ordin
Fapta geodezului cu drept de semnătură
suspendat la cerere de a realiza lucrări
spre a fi semnate de un geodez cu drept
de semnătură.
Notă: Despre sancţiunea aplicată şi motivele ei Ordinul va înştiinţa în scris şi
instituţia publică unde este salariat geodezul sancţionat.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a utiliza informaţii de specialitate nepublicate, la care geodezul a avut acces
pe căi ilicite, în scopul de a obţine avantaje pentru sine în raport cu alt geodez
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a practica subevaluare valoarea prestaţiilor profesionale şi a onorariilor, făcute
cu rea intenţie sau având cunoştinţă de
oferta anterioară a altui geodez
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a atrage sau deturna beneficiari, prin
denigrarea sau discreditarea altui geodez
Fapta geodezului cu drept de semnătură,
membru al unei comisii sau organism
tehnic al unei instituţii publice, de a divulga sau de a folosi, în scopul obţinerii
de avantaje materiale personale, familiale
sau de grup, informaţii de specialitate care nu au fost făcute publice
Notă: Despre sancţiunea aplicată şi motivele ei Ordinul va înştiinţa în scris şi
instituţia publică unde geodezul sancţionat este membru al unei comisii sau organism tehnic.
Fapta geodezului cu drept de semnătură,
membru al unei comisii sau organism
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12

13

14

15

16

17

tehnic de analiză sau decizie al unei instituţii publice, de a se pronunţa asupra unor
proiecte sau documentaţii la a căror realizare este implicat personal, în scopul obţinerii de avantaje materiale personale,
familiale sau de grup
Notă: Despre sancţiunea aplicată şi motivele ei Ordinul va înştiinţa în scris şi
instituţia publică unde geodezul sancţionat este membru al unei comisii sau organism tehnic.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a folosi funcţia publică pe care o deţine în scopul atragerii de comenzi de lucrări în interes personal, familial sau de
grup
Notă: Despre sancţiunea aplicată şi motivele ei Ordinul va înştiinţa în scris şi
instituţia publică unde este salariat geodezul sancţionat.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a se comporta astfel încât să lezeze
drepturile persoanelor cu care sau pentru
care lucrează şi să diminueze încrederea
publică în profesionalismul, onestitatea şi
responsabilitatea cu care membrii Ordinului îşi exercită profesia
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a-şi construi reputaţia profesională altfel decât pe baza meritelor, performanţelor şi efortului sale, punând în cauză activitatea şi rezultatele altui geodez, promovând pentru sine un palmares profesional
într-o manieră falsă, înşelătoare sau exagerată
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a nu se abţine, chiar în afara activităţilor profesionale, de la acte de natură să
ducă la desconsiderarea altui geodez
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a încerca să înlocuiască un alt geodez
din calitatea şi atribuţiile deţinute de acesta, decât pe calea participării la o selecţie
legal organizată
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de tăinui şi de a nu aduce la cunoştinţa
Ordinului, prin orice mijloace şi în timpul
cel mai scurt, abuzurile pe care le constată sau despre care a luat cunoştinţă cu
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18

19

20

21

22

23

24

privire la activitatea altui geodez sau a
instituţiilor cu care are raporturi
Fapta geodezului cu drept de semnătură,
care încetează raporturile de muncă la o
societate comercială, birou individual sau
instituţie, de a prelua copii după documentaţii sau părţi din acestea, chiar dacă
acestea au fost întocmite în exclusivitate
de el însuşi, fără acordul scris al conducerii societăţii comercială, biroului individual sau instituţiei unde a fost încadrat.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a realiza orice prestaţie profesională
remunerată fără contract sau convenţie de
prestări de servicii, încheiate în conformitate cu legislaţia română, atrage consecinţele răspunderii administrative sau penale,
după caz, şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a executa activităţi profesionale care
conduc la nerespectarea legalităţii, este
sancţionabilă, potrivit legislaţiei în vigoare.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a calomnia alt geodez sau de a răspândi comentarii care ar putea să-i prejudicieze reputaţia profesională a acestuia
este condamnabilă, potrivit legislaţiei în
vigoare.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a oferi avantaje materiale sau de orice
natură, unui funcţionar public cu intenţia
de a influenţa o decizie de care este interesat este condamnabilă, potrivit legislaţiei în vigoare.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
care participă într-o comisie decizională
sau de jurizare, de a accepta avantaje materiale sau de orice natură, oferite pentru a
influenţa decizia sa este condamnabilă,
potrivit legislaţiei în vigoare.
Fapta geodezului cu drept de semnătură
de a executa lucrări prevăzute in Ordinul
Directorului General al ANCPI nr.
128/22.01.2007, publicat in MO nr.68 din
29.01.2007,
fără
avizul/recepţia
ANCPI/OCPI.
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REGULAMENT–CADRU PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FILIALELOR TERITORIALEALE
ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA

Art. 1 –Filialele teritoriale ale Ordinului Geodezilor
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România, denumit în continuare
Ordin, se înfiinţează în condiţiile Legii privind
organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 43/2007, denumită în
continuare Lege, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din
România şi de exercitare a profesiei de geodez,
denumit în continuare Regulament, şi a prezentului Regulament-cadru pentru organizarea şi
funcţionarea Filialelor teritoriale ale Ordinului
Geodezilor din România, denumit în continuare
Regulament-cadru.
(2) Filialele Ordinului sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică de drept privat,
nonprofit, cu buget şi patrimoniu proprii.
Art. 2 – Constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 25 de
geodezi cu drept de semnătură, denumiţi în continuare geodezi, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe geodezii domiciliaţi în raza
teritorială a judeţului.
(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai
mic de 25 de geodezi cu drept de semnătură, se
va putea înfiinţa o filială teritorială a geodezilor
cu drept de semnătură cu domiciliile în judeţe
limitrofe până când numărul acestora va ajunge
la minim 25 de membri.
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă
formată din judeţe limitrofe, precum şi în Municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură
filială a Ordinului.
(4) În cadrul filialelor teritoriale constituite
din geodezi cu drept de semnătură cu domiciliul
în judeţe limitrofe, precum şi în cadrul filialei
municipiului Bucureşti, se pot constitui secţiuni
ale filialelor, organizate pe judeţele componente, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti.
(5) Secţiunile filialelor constituite conform
alin. (4) nu dobândesc personalitate juridică.
(6) Hotărârea de înfiinţare a unei filiale teritoriale, în condiţiile legii, aparţine majorităţii

geodezilor cu drept de semnătură dintr-un judeţ
sau din judeţe limitrofe.
(7) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării
generale constitutive a membrilor, conform legii. În cadrul adunării generale constitutive se
vor stabili:
a) oraşul de reşedinţă a filialei teritoriale şi
sediul acesteia;
b) forurile de conducere ale filialei şi componenţa comisiei de disciplină;
c) propriile regulamente potrivit prezentului regulament-cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România, aprobat de Conferinţa naţională a Ordinului.
Art. 3 – Sediile filialelor teritoriale ale
Ordinului
(1) Sediile filialelor teritoriale constituite într-un singur judeţ, respectiv în municipiul
Bucureşti, se stabilesc în oraşul de reşedinţă al
judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti.
(2) Sediile filialelor teritoriale constituite din geodezi cu drept de semnătură din judeţe
limitrofe se stabilesc prin hotărârile conferinţelor teritoriale, de regulă, în oraşul de reşedinţă
al judeţului cu cel mai mare număr de membri.
Art. 4 – Comunicarea înfiinţării filialelor
La constituire filialele teritoriale vor
transmite la Ordin procesul-verbal al şedinţei de
constituire, regulamentul propriu de funcţionare, forurile de conducere şi sediul filialei.
Art. 5 – Organizarea filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) Filiala teritorială are patrimoniu propriu constituit şi finanţat din bugetul filialei.
(2) Secţiunile filialelor teritoriale constituite conform art. 2, alin. (4) nu au patrimoniu
propriu.
(3) Funcţie de creşterea sau reducerea
numărului geodezilor dintr-un judeţ, filialele
teritoriale se pot reorganiza în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul Regulament-cadru.
(4) În condiţiile în care o filială teritorială se dizolvă, patrimoniul respectivei filiale teritoriale se transmite în patrimoniul filialei la care
geodezii cu drept de semnătură se afiliază. Re-
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tragerea unor membri din filiala teritorială nu dă
dreptul la retragerea nici unei părţi din patrimoniu.
(5) În toate cazurile reorganizarea filialelor teritoriale (absorbţie, fuziune, divizare) se
face prin hotărâre a conferinţelor teritoriale ale
filialelor în cauză.
(6) Orice modificare în structura filialelor teritoriale trebuie adusă la cunoştinţa Ordinului în cel mult 7 zile de la apariţia acesteia.
Art. 6 –Atribuţiile filialelor teritoriale
ale Ordinului
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului au
următoarele atribuţii:
a) protejează şi promovează calitatea lucrărilor din domeniile geodeziei în raza sa teritorială;
b) urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei de geodez în respectul codului
deontologic;
c) reprezintă interesele membrilor lor în faţa autorităţilor publice şi administrative locale;
d) gestionează evidenţa teritorială a geodezilor cu drept de semnătură.
(2) Filialele teritoriale exercită şi alte atribuţii stabilite de Ordin sau de conferinţele teritoriale, în condiţiile Legii şi ale Regulamentului.
Art. 7 – Veniturile filialelor teritoriale
ale Ordinului
Activitatea filialelor teritoriale se finanţează din cota parte din cotizaţiile anuale ale
membrilor, stabilită de Conferinţa naţională a
Ordinului, din sponsorizări, donaţii, sau alte
venituri dobândite în condiţiile legii.
Art. 8 – Drepturile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) Membrii filialelor teritoriale ale Ordinului au drepturile conferite în Regulament.
(2) În completarea acestora membrii filialelor teritoriale au următoarele drepturi:
a) să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate
al filialelor teritoriale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în comisiile şi
forurile de conducere ale filialelor teritoriale;
c) să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de filialele teritoriale şi să facă propuneri pentru sporirea eficacităţii şi îmbunătăţirea
activităţii acestora;
d) să poată consulta baza de date a

membrilor, lucrările, publicaţiile şi materialele
documentare de care dispun filialele teritoriale
şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie pentru ridicarea nivelului de pregătire
profesională;
e) să facă propuneri de amendamente la
toate documentele supuse aprobării în conferinţele teritoriale şi naţionale;
Art. 9 – Obligaţiile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului
Membrii filialelor teritoriale au obligaţiile ce le revin conform Regulamentului.
Art. 10 – Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului
(1) Organizarea şi funcţionarea filialelor
teritoriale se face, potrivit prevederilor Legii,
Regulamentului şi a prezentului Regulamentcadru, de către forurile de conducere alese ale
acestora, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control în raza lor teritorială.
(2) Forurile de conducere ale filialelor
teritoriale sunt:
a) Conferinţa filialei teritoriale;
b) Colegiul director al filialei teritoriale;
c) Preşedintele filialei teritoriale.
(3) Persoanele alese în Colegiul director
şi preşedintele filialei teritoriale au mandat de 4
ani. Ele nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive în aceeaşi funcţie.
Art. 11 – Conferinţa filialei teritoriale
(1) Conferinţa filialei teritoriale este alcătuită din membrii filialei teritoriale.
(2) Conferinţa teritorială se organizează
o dată pe an, de regulă în primul trimestru, de
către Colegiul director al filialei teritoriale, care
va stabili data, ora şi locul desfăşurării acesteia,
precum şi ordinea de zi şi documentele care vor
fi supuse dezbaterii şi aprobării conferinţei filialei teritoriale.
(3) Conferinţa extraordinară a filialei teritoriale se organizează obligatoriu în condiţiile
demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către Colegiul director al filialei teritoriale, de preşedinte, de comisia de disciplină sau
de comisia de cenzori, ocazie cu care se vor organiza alegeri doar pentru acele funcţii sau comisii, după caz.
(4) Conferinţa extraordinară a filialei teritoriale se organizează obligatoriu de Colegiul
director al filialei teritoriale şi în cazul solicită-
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rii scrise, motivate şi semnate a majorităţii
membrilor Colegiului director al filialei teritoriale, sau a cel puţin o treime din membrii filialei
teritoriale, în termen de cel mult 30 de zile de la
primirea solicitării, ocazie cu care conferinţa
extraordinară a filialei teritoriale va hotărî asupra problemelor care au constituit motivul convocării.
(5) Convocarea Conferinţei filialei teritoriale se face prin afişarea anunţului scris la
sediul filialei teritoriale şi telefonic. În comunicare se vor menţiona ordinea de zi, locul, data şi
ora desfăşurării conferinţei.
Art. 12 – Condiţiile de desfăşurare a
conferinţei filialei teritoriale
(1) Conferinţa filialei teritoriale este
constituită la prima convocare în prezenţa majorităţii membrilor.
(2) În cazul că nu se întruneşte prezenţa
majorităţii membrilor se procedeaza la a doua
convocare în termen de 7 zile.
(3) La a doua convocare conferinţa filialei teritoriale este constituită în prezenţa a cel
puţin o treime din membrii filialei.
(4) Colegiul director al filialei teritoriale
se va preocupa de participarea la conferinţă a
cel puţin unui reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filiala teritorială.
(5) Sunt consideraţi participanţi cu drept
de vot toţi membrii filialei cu cotizaţia plătită
pentru anul în curs sau pentru anul precedent, în
cazul în care conferinţa se desfăşoară în primul
semestru al anului.
(6) La conferinţa de constituire a filialei
va fi ales un prezidiu condus de reprezentantul
Consiliului naţional al Ordinului.
(7) Conferinţa naţională a filialei teritoriale va fi condusă de preşedintele filialei teritoriale, iar prezidiul va fi format din membrii Colegiului director al filialei teritoriale.
Art. 13 – Atribuţiile conferinţei filialei
teritoriale
Conferinţa filialei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă preşedintele filialei teritoriale;
b) alege şi revocă membrii colegiului director al filialei teritoriale;
c) alege membrii comisiei de disciplină
şi comisiei de cenzori ale filialei teritoriale;

d) desemnează delegaţii la Conferinţa
naţională a Ordinului conform dreptului de reprezentare stabilit prin decizia Colegiului director al Ordinului.
e) stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului;
f) adoptă şi modifică regulamentul filialei, după avizul prealabil al Colegiului director
al Ordinului;
g) propune Ordinului amendamente şi
modificări la Regulament, la Codul deontologic
al profesiei de geodez, şi la Regulamentulcadru;
h) aprobă regulamentele de funcţionare
ale comisiilor filialei, stabilind numărul membrilor şi competenţele lor;
i) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare.
j) numeşte un secretariat pentru redactarea procesului-verbal al conferinţei.
Art. 14 – Procesul-verbal al conferinţei filialei teritoriale
(1) Secretariatul conferinţei filialei teritoriale va redacta procesul-verbal al conferinţei,
care va cuprinde:
a) caracterul ordinar sau extraordinar al
conferinţei;
b) data, ora şi locul unde se desfăşoară
conferinţei;
c) numărul total al participanţilor cu
drept de vot prezenţi;
d) componenţa prezidiului conferinţei;
e) ordinea de zi votată de conferinţă;
f) luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;
h) componenţa forurilor de conducere şi
a comisiilor alese.
(2) Procesul-verbal va fi semnat de
membrii prezidiului conferinţei filialei teritoriale.
(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi
depus la sediul filialei teritoriale, consultarea
acestuia fiind permisă membrilor filialelor teritoriale şi forurilor de conducere ale Ordinului.
(4) Procesul-verbal va fi transmis Ordinului în termen de 5 zile.
Art. 15 – Comisia de verificare şi numărare a voturilor
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(1) În cazul când conform ordinei de zi
adoptată se desfăşoară alegeri, conferinţa va
desemna o comisie de verificare şi numărare a
voturilor;
(2) Numărul membrilor comisiei de la
alin. (1) va fi stabilit de conferinţă, după caz, şi
va fi formată dintre participanţii care nu sunt
propuşi candidaţi pentru forurile de conducere
sau comisiile ce vor fi alese.
(3) Comisia de verificare şi numărare a
voturilor alege un preşedinte dintre membrii săi,
care are rolul de a coordona etapele procesului
de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare şi de a comunica rezultatele.
(4) Urnele de votare vor fi sigilate în faţa conferinţei, vor fi supravegheate pe tot parcursul votării, până la deschiderea lor, de către
membrii comisiei de verificare şi numărare a
voturilor.
(5) Buletinele de vot pentru primul şi al
doilea tur de scrutin vor avea înscrise pe ele
numele tuturor candidaţilor în aceeaşi ordine.
(6) Alegerea forurilor de conducere a filialei teritoriale, la prima sau la a doua convocare, se adoptă cu votul majorităţii membrilor
prezenţi.
Art. 16 – Procesul-verbal al comisiei
de verificare şi numărare a voturilor
(1) Comisia de verificare şi numărare a
voturilor va întocmi un proces-verbal semnat de
toţi membrii ei, care va fi prezentat participanţilor la conferinţă.
(2) Procesul-verbal trebuie să conţină:
– numărul total al membrilor filialei teritoriale;
– numărul total al membrilor prezenţi;
– numărul total al voturilor exprimate;
– numărul total al voturilor valide;
– numărul candidaţilor şi funcţiile care
au fost eligibile, inclusiv comisiile;
– numărul de voturi obţinut de fiecare
candidat, în ordinea descrescătoare a acestora;
– numele şi prenumele persoanelor declarate alese.
Art. 17 – Alegerea Colegiului director
al filialei teritoriale
(1) Numărul membrilor în Colegiul director al filialei teritoriale va fi stabilit de conferinţă în funcţie de numărul membrilor filialei

teritoriale, după cum urmează:
- 5 membri pentru filialele cu 25 până la
75 membri;
- 7 membri pentru filialele cu 76 până la
150 membri;
- 9 membri pentru filialele cu 151 până
la 300 membri;
- 11 membri pentru filialele cu peste
300 membri;
(2) În cazul filialelor teritoriale constituite din mai multe judeţe componenţa colegiului
director al filialei teritoriale va asigura reprezentativitatea proporţională a membrilor din
fiecare judeţ component al filialei teritoriale.
(3) Stagiul profesional minim pentru
candidaţii de membri ai Colegiului director al
filialei teritoriale este 7 ani.
Art. 18 – Buletinele de vot
(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia participanţilor, cu drept de vot, în ziua
conferinţei.
(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare
participant numai personal.
(3) Pierderea sau distrugerea buletinului
de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.
Art. 19 –Votul
(1) Buletinul de vot nu trebuie să aibă
nici un semn distinctiv sau de recunoaştere ascuns, în caz contrar el urmând a fi anulat.
(2) Votarea se face prin tăierea cu o linie
a numelui şi prenumelui candidaţilor nealeşi.
(3) Buletinele de vot pe care vor rămâne
mai multe nume de candidaţi decât numărul locurilor în structura pentru care se desfăşoară
votul vor fi anulate.
Art. 20 – Alegerea preşedintelui filialei teritoriale
(1) Candidaţii pentru funcţia de preşedinte al filialei teritoriale trebuie să aibă un stagiu profesional de cel puţin 10 ani.
(2) Preşedintele filialei teritoriale se alege cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
(3) Dacă nici-un candidat nu a întrunit
majoritatea voturilor la primul tur de scrutin se
va organiza al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii doi candidaţi care au obţinut
cele mai multe voturi, în primul tur.
(4) În al doilea tur de scrutin este considerat ales candidatul care a obţinut cel mai mare
număr de voturi.
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Art. 21 – Alegerea Colegiului director
al filialei teritoriale
(1) Scrutinul are loc într-un singur tur.
(2) Votarea se face direct şi secret, prin
introducerea buletinelor în urnă.
(3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut
numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare a numărului acestora. În caz de egalitate pentru ultimele locuri vor fi consideraţi
aleşi candidaţii cei mai vârstnici.
Art. 22 – Colegiul director al filialei
teritoriale
(1) Între reuniunile conferinţei filialei teritoriale activitatea filialei teritoriale este coordonată de Colegiul director al filialei teritoriale.
(2) Prima şedinţă a Colegiului director
al filialei teritoriale se va ţine în cel mult 5 zile
de la data conferinţei filialei teritoriale.
Art. 23 – Atribuţiile Colegiului director al filialei teritoriale
Colegiul director al filialei teritoriale are
următoarele atribuţii:
a) pune în aplicare hotărârile şi deciziile Ordinului, ordinele Preşedintelui Ordinului şi
hotărârile conferinţei filialei teritoriale;
b) pregăteşte conferinţa filialei teritoriale şi întocmeşte documentele ce vor fi supuse
aprobării acesteia;
c) întocmeşte proiectul de buget pe care
îl supune aprobării conferinţei filialei teritoriale;
d) decide asupra procedurii de preluare a
prerogativelor preşedintelui filialei teritoriale, în
caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă a
acestuia;
e) aprobă şi aplică sancţiunile prevăzute
de Lege şi de Regulament, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină.
f) asigură informarea membrilor filialei
teritoriale asupra problemelor specifice şi hotărârilor adoptate;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii, hotărâte de conferinţa filialei teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii şi Regulamentului.
Art. 24 – Şedinţele Colegiului director
al filialei teritoriale
(1) Colegiul director al filialei teritoriale
se întruneşte o dată la trei luni, sau de câte ori
este cazul, la convocarea preşedintelui filialei
teritoriale.
(2) Preşedintele filialei teritoriale va

convoca Colegiul director al filialei teritoriale şi
la cererea scrisă, motivată şi semnată de majoritatea membrilor acestuia.
(3) Ordinea de zi este fixată de preşedinte.
(4) Şedinţele Colegiului director al filialei teritoriale se convoacă cu cel puţin 7 zile
înainte. Convocarea va cuprinde locul, data, ora
de desfăşurare şi ordinea de zi. Materialele supuse discuţiei vor fi puse la dispoziţia membrilor, cu cel puţin trei zile înainte.
(5) Colegiul director al filialei teritoriale
poate lucra dacă sunt prezenţi majoritatea
membrilor acestuia.
(6) Hotărârile se adoptă prin vot deschis,
cu majoritatea celor prezenţi. În caz de egalitate
de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
(7) Şedinţele Colegiul director al filialei
teritorial vor fi consemnate într-un proces verbal de şedinţă ţinut într-un registru special, cu
filele numerotate şi parafate.
(8) Copii ale procesului-verbal al fiecărei şedinţe, semnat de preşedintele filialei teritoriale şi de secretarul de şedinţă, însoţite de documentele adoptate prin vot, în forma lor definitivă, vor fi transmise la Ordin în termen de 7
zile.
Art. 25 – Preşedintele filialei teritoriale
(1) Preşedintele filialei teritoriale reprezintă filiala în relaţiile ei cu persoane fizice şi
juridice de drept public sau privat.
(2) Preşedintele filialei teritoriale conduce lucrările conferinţei filialei teritoriale.
(3) Preşedintele filialei teritoriale poate
convoca colegiul director al filialei teritoriale
din proprie iniţiativă.
(4) Preşedintele filialei teritoriale ordonanţează cheltuielile bugetare ale filialei teritoriale.
(5) În caz de indisponibilitate temporară
sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 10
zile prerogativele sale vor fi preluate de un vicepreşedinte ales. Procedura preluării prerogativelor va fi stabilită prin hotărârea colegiului director al filialei teritoriale.
Art.26 – Vicepreşedintele/ Vicepreşedinţii filialei teritoriale
(1) Filialele teritoriale vor avea un vicepreşedinte pentru filialele cu până la 150 de
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membri, respectiv doi vicepreşedinţi pentru filialele cu peste 150 de membri.
(2) Vicepreşedintele/vicepreşedinţii filialei teritoriale este/sunt înlocuitor/înlocuitori de
drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de
Conferinţa filialei teritoriale.
(3) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în
activitatea de coordonare, informare şi reprezentare a filialei şi fiecare are atribuţii specifice
legate de:
profesie, educaţie şi pregătirea profesională
organizare, relaţia cu membrii filialei şi
cu structurile Ordinului.
Art. 27– Trezorierul
(1) Trezorierul este ales de conferinţa filialei teritoriale şi este însărcinat cu controlul şi
execuţia bugetului filialei.
(2) Proiectul de buget, pregătit de trezorier, se supune aprobării colegiului director al
filialei teritoriale.
(3) În fiecare an, cel mai târziu la 31
martie, trezorierul va prezenta Consiliului naţional al Ordinului un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar
anterior.
Art. 28 – Comisia de disciplină a filialei
Constituirea şi funcţionarea comisiei de
disciplină a filialei teritoriale se va face cu respectarea prevederilor Legii şi, Regulamentului
şi ale Regulamentului comisiei de disciplină,
adoptate de Ordin.
Art. 29 – Comisia de cenzori a filialei
teritoriale
(1) Comisia de cenzori a filialei este
formată din 3 membri aleşi de conferinţa filialei
teritoriale pentru un mandat de 4 ani.
(2) Comisia de cenzori alege un preşedinte dintre membrii săi.
(3) Comisia de cenzori se întruneşte în
şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie,
la convocarea preşedintelui filialei teritoriale
sau a preşedintelui comisiei de cenzori, în condiţiile în care este sesizată existenţa unor nereguli financiare legate de gestiunea bugetului şi a
patrimoniului.
(4) Şedinţele comisiei de cenzori se pot
desfăşura dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre
membrii săi.

(5) Pentru întocmirea raportului privind
gestiunea fondurilor şi a patrimoniului comisia
de cenzori poate apela la un expert contabil autorizat.
Art. 30 – Atribuţiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori analizează execuţia
bugetară pe anul precedent şi la sfârşitul mandatului forurilor alese ale filialei teritoriale, înainte
de conferinţa filialei teritoriale;
Comisia de cenzori a filialei teritoriale
asigură controlul financiar intern al filialei şi are
următoarele atribuţii:
a) verifică execuţia bugetară şi gestiunea
patrimoniului filialei teritoriale pe anul precedent şi la sfârşitul mandatului forurilor alese ale
filialei teritoriale, înainte de conferinţa filialei
teritoriale;
b) întocmeşte raportul de descărcare de
gestiune a forurilor alese ale filialei teritoriale şi
îl prezintă conferinţei filialei teritoriale;
c) verifică şi certifică bilanţul anual al
filialei teritoriale;
d) verifică dacă operaţiunile financiare
ale filialei sunt conforme cu hotărârile colegiului director al filialei teritoriale;
e) ţine legătura cu comisia de cenzori a
Ordinului.
Art. 31 – Raporturile filialelor cu Ordinul
(1) Filialele teritoriale se află într-un raport de subordonare ierarhică faţă de Ordin,
conform Legii şi Regulamentului.
(2) Între Ordin şi filialele teritoriale
există relaţii de autoritate şi de coordonare de la
Ordin către filialele teritoriale, precum şi de
colaborare reciprocă.
(3) Hotărârile, deciziile şi ordinele forurilor de conducere ale Ordinului care privesc
activitatea şi atribuţiile filialelor teritoriale sunt
obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale.
(4) Filialele teritoriale, sub sancţiunea
nulităţii absolute, nu pot emite hotărâri şi decizii contrare prevederilor Legii, Regulamentului
şi hotărârilor, deciziilor, ordinelor şi actelor
administrative ale forurilor de conducere ale
Ordinului.
(5) Filialele teritoriale sunt obligate să
aducă la cunoştinţa Ordinului următoarele:
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a) modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile, deciziile şi ordinele forurilor
de conducere ale Ordinului.
b) hotărârile şi deciziile emise de forurile de conducere ale filialelor teritoriale.
c) modul în care a fost constituit bugetul
filialelor şi execuţia acestuia, precum şi modul
în care s-au colectat cotizaţiile anuale.
Art. 32 – Raporturile patrimoniale
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului pot
încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare.
(2) Filialele teritoriale ale Ordinului pot
încheia acte de dispoziţie numai în numele şi pe
seama Ordinului, în baza hotărârii Consiliului
naţional al Ordinului.
Art. 33 – Relaţia cu membrii filialei
teritoriale
(1) Colegiul director al filialei teritoriale

are obligaţia de a menţine şi dezvolta la nivelul
teritoriului filialei legătura între Ordin şi membrii săi.
În scopul realizării prevederilor alin. (1)
colegiul director al filialei teritoriale va lua toate măsurile pe care le consideră adecvate.
Art. 34 – Evidenţe şi baze de date
(1) În aplicarea prevederilor Regulamentului filialele teritoriale întocmesc evidenţe şi
baze de date proprii.
(2) Persoanele care operează bazele de
date vor semna un angajament de confidenţialitate ai cărui termeni vor fi stabiliţi de colegiul
director al filialei teritoriale.
Art. 35 – Dispoziţii finale
Prezentul Regulament-cadru se aplică
conform cu prevederile Legii şi Regulamentului.

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE GEODEZ

CAPITOLUL I
Introducere
Art. 1. - (1) Prezentul cod deontologic al
profesiei de geodez, denumit în continuare Cod,
stabileşte normele de conduită ce revin membrilor Ordinului Geodezilor din România, denumit
în continuare Ordin. Codul are ca scop adoptarea şi aplicarea unor principii şi reguli de comportament al membrilor Ordinului pentru a evita
apariţia unor situaţii care ar putea afecta reputaţia membrilor săi, dezvoltarea şi consolidarea
Ordinului, precum şi imaginea acestuia.
(2) Prezentul Cod este întocmit în temeiul prevederilor art. 17 din Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez nr.
16/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/2007, denumită în continuare Lege.
CAPITOLUL II
Principii generale
Art. 2. - Codul cuprinde principiile şi
regulile obligatorii în legătură cu exercitarea
drepturilor şi îndatoririle geodezului cu drept de
semnătură, membru al Ordinului, denumit în
continuare geodez.
Art. 3. - Respectarea întru totul a prevederilor prezentului Cod constituie obligaţie profesională şi morală fermă pentru fiecare geodez.
Art. 4. - Geodezul are obligaţia de a-şi

exercita profesia conform tuturor prevederilor
legale în vigoare, precum şi a normelor şi instrucţiunilor de specialitate din domeniul geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, teledetecţiei, cadastrului, cartografiei şi sistemelor informaţionale geografice şi a altor norme care au
legătură cu profesia de geodez.
Art. 5. - Geodezul are obligaţia să promoveze şi să menţină valorile Ordinului, asigurând realizarea calităţii actului profesional de
liberă practică în relaţiile cu instituţiile publice,
cu beneficiarii şi cu partenerii persoane fizice
sau juridice.
Art. 6. - Geodezul recunoaşte şi îşi asumă prevederile Legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din
România şi de exercitare a profesiei de geodez,
prezentului Cod şi ale hotărârilor emise de Ordin, aprobate de organismele şi de comisiile
acestuia.
Art.7. - Geodezul are obligaţia să-şi îmbogăţească permanent cunoştinţele profesionale, să caute în mod consecvent să-şi ridice standardele practicii, cercetării şi promovarea noilor
tehnologii în domeniul de activitate.
CAPITOLUL III
Obligaţii generale şi norme de comportament
în activitatea profesională
Art. 8. - (1) Geodezul se bucură de liber-
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tate şi independenţă în exercitarea profesiei, în
condiţiile legilor în vigoare, neputând fi supus
nici unei presiuni din partea autorităţilor publice.
(2) Geodezul este responsabil pentru fiecare din actele sale profesionale.
Art.9. - Geodezul, în orice situaţie, poartă întreaga răspundere tehnică a lucrărilor executate şi semnate în condiţiile Legii, a actelor
normative în vigoare şi are angajată întreaga sa
reputaţie.
Art.10. - Geodezul este obligat să-şi
exercite profesiunea fără discriminare în conformitate cu gradul de pregătire atestată, având
îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate obligaţiile asumate prin contracte.
Art. 11. – (1) Geodezul are obligaţia ca
pe proiectele sau documentaţiile de specialitate
întocmite să-şi menţioneze explicit titlul, numele şi calitatea în care le-a întocmit, să le semneze şi să le ştampileze.
(2) Sunt interzise:
a) atribuirea de calităţi nereale sau neconforme cu gradul de pregătire atestat profesional;
b) semnătura de complezenţă;
c) să semneze lucrări de o complexitate
pentru care nu este autorizat de Ordin să le execute;
(3) Geodezul are aceleaşi obligaţii şi în
cazul lucrărilor teoretice.
Art.12. - Pentru aceeaşi lucrare, geodezul nu poate îndeplini o activitate profesională
de concepţie, execuţie sau coordonare şi pe cea
de verificare, decât în condiţiile în care deţine
gradul profesional cel mai înalt acordat de Ordin.
Art. 13. - Orice prestaţie remunerată a
geodezului, indiferent de modul de exercitare a
profesiei, se va realiza pe baza unui contract, în
conformitate cu legislaţia română, orice faptă
contrară putând atrage consecinţele răspunderii
disciplinare, administrative sau penale, după
caz.
Art. 14. - Geodezul va angaja prin contract numai categorii de lucrări corespunzătoare
cunoştinţelor si gradului de autorizare.
Art. 15.- (1) Pentru serviciile prestate în
relaţiile contractuale stabilite cu beneficiarul,
geodezul poate beneficia de un onorariu nego-

ciat în mod liber cu acesta.
(2) Geodezului, în orice situaţie, îi este
interzisă concurenţa neloială, putând atrage
suspendarea de către Ordin a exercitării dreptului de semnătură, ca sancţiune disciplinară.
Art. 16. - Geodezul are obligaţia să se
asigure de competenţa profesională a angajaţilor
şi colaboratorilor săi, să le solicite şi să urmărească realizarea de către aceştia a unor prestaţii
la nivel ridicat de profesionalism, să le asigure
participarea directă şi accesul deplin la datele
necesare îndeplinirii obligaţiei lor, de care răspunde nemijlocit.
Art. 17. - Geodezul poate menţiona în
contractul încheiat cu angajatorul, clauze specifice privind dreptul de autor, morale şi patrimoniale, precum şi compatibilitatea prestaţiilor
solicitate cu prevederile prezentului Cod.
Art.18. - Geodezul care schimba locul
de munca poate prelua documentaţii sau părţi
din acestea în copii, numai cu acordul scris al
conducerii.
Art.19. - Geodezul cu drept de semnătură, care părăseşte firma, este obligat sa reglementeze în scris transferul de obligaţii şi probleme între el şi firmă cu privire la continuarea
lucrărilor neterminate, drepturile băneşti care îi
revin, precum şi drepturile de autor.
Art.20. - Geodezul îşi poate face publicitate profesională numai pe baza propriilor realizări, evitând promovarea unui palmares profesional într-o manieră falsă, înşelătoare sau exagerată.
Art.21. – Orice geodez trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte
de natură să ducă la desconsiderarea sa. Condamnarea penală datorată exercitării profesiei
de geodez, survenită, este de natură să ducă la
reevaluarea situaţiei sale în cadrul Ordinului, în
conformitate cu prevederile Legii.
Art. 22. - Geodezul va sprijini organele
competente pentru restabilirea legalităţii în domeniul exercitării profesiei şi va apăra interesele beneficiarului său ca pe cele proprii.
Art. 23. – (1) Relaţiile geodezului cu
clienţii săi se bazează pe onestitate, corectitudine şi confidenţialitate, având obligaţia de a-i
informa înainte de angajarea prestaţiilor asupra
problemelor speciale şi cheltuielilor probabile
pe care acestea le implică.
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(2) Geodezul are obligaţia de a-şi informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice
modificare intervenită în legătură cu prestaţia
sa, care ar putea influenţa calitatea, costurile sau
termenele de execuţie a lucrării.
Art. 24. Geodezul va refuza executarea
de activităţi profesionale care conduc la nerespectarea legalităţii sau care contravin prevederilor prezentului Cod. El va lua măsurile de precauţie contractuale care să-i permită întreruperea, la nevoie, a relaţiilor contractuale cu acei
beneficiari sau cu acei angajatori care, prin cerinţele sau atitudinea lor pe parcursul desfăşurării activităţilor contractate, generează situaţii
incompatibile cu cele enunţate la art. 23.
Art. 25. - Geodezul care desfăşoară o activitate profesională contractuală în nume propriu are obligaţia să păstreze şi să arhiveze originalele documentaţiilor elaborate în format digital şi să predea beneficiarului copii după acestea în format analogic, conform contractului.
CAPITOLUL IV
Obligaţii faţă de profesia de geodez
Art. 26. - Geodezul, membru al Ordinului, trebuie să acorde din timpul său şi să contribuie cu pregătirea şi priceperea sa la promovarea meseriei de geodez şi a specialităţilor legate de aceasta, precum şi la întreţinerea spiritului de breaslă.
Art. 27 - În spiritul promovării demnităţii profesiei, geodezul se va îngriji ca partenerii,
asociaţii şi angajaţii săi să se comporte în aşa fel
încât să nu lezeze drepturile persoanelor cu care
sau pentru care lucrează şi să nu diminueze încrederea publică în profesionalismul, onestitatea
şi responsabilitatea cu care membrii Ordinului
s-au angajat să-şi exercite profesia.
CAPITOLUL V
Obligaţii faţă de colegii de profesie
Art. 28. – (1) Relaţiile dintre geodezi se
bazează pe respect şi respectarea dreptului de
autor.
(2) Geodezul îşi va construi reputaţia
profesională pe baza meritelor, performanţelor
şi efortului propriu, fără a pune în cauză activitatea altui geodez.
Art. 29. – (1) Concurenţa între geodezi
se bazează pe competenţa şi calitatea serviciilor
profesionale oferite beneficiarilor.
(2) Sunt interzise şi se consideră concu-

renţă neloială următoarele acţiuni:
a) tentativa sau acţiunea de atragere sau deturnare de beneficiari, prin denigrarea sau discreditarea altui geodez;
b) practicarea de subevaluări ale prestaţiilor
profesionale sau onorariilor;
c) folosirea unei funcţii publice pe care o deţine
în scopul atragerii de comenzi în interes personal, familial sau de grup;
d) utilizarea oricăror informaţii de specialitate
nepublicate, la care geodezul a avut acces pe căi
nelegale în scopul avantajării sale în competiţia
cu alţi colegi.
Art. 30. - Geodezul nu va încerca să înlocuiască pe un alt geodez din calitatea şi atribuţiile deţinute de acesta, decât pe calea participării la o selecţie legal organizată.
Art. 31. - Geodezul nu-şi va însuşi proprietatea intelectuală şi nici nu va încerca să
obţină avantaje pe nedrept din munca altui geodez sau colaborator. În acest sens, va preciza în
mod explicit aportul fiecărui geodez la realizarea unei lucrări.
Art. 32. - Geodezul va aduce la cunoştinţa Ordinului, prin orice mijloace şi în timpul
cel mai scurt, abuzurile pe care le constată sau
despre care a luat cunoştinţă cu privire la activitatea altui geodez sau a instituţiilor cu care are
raporturi profesionale.
Art. 33. – (1) Calomnierea unui alt geodez sau răspândirea de comentarii care ar putea
să-i prejudicieze reputaţia profesională a acestuia sunt condamnabile, potrivit legii.
(2) Este principial ca geodezii să ia apărarea unui geodez atacat pe nedrept.
Art. 34. - Orice litigiu între geodezi cu
privire la exercitarea profesiunii trebuie supus
imediat spre conciliere, împreună cu toate documentele necesare cercetării, Comisiei de disciplină a Ordinului, înainte de sesizarea altor
instanţe.
CAPITOLUL VI
Obligaţiile geodezului faţă de Ordin
Art. 35. - Obligaţiile geodezului faţă de
Ordin sunt stabilite prin Lege, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de
geodez şi prin hotărârile Ordinului.
CAPITOLUL VII.
Obligaţiile geodezului în relaţiile cu instituţii-
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le publice
Art.36. - Geodezul, membru al unor comisii sau organisme tehnice ale unor instituţii
publice, nu va divulga şi nu va folosi în scopul
obţinerii de avantaje materiale personale, familiale sau de grup, informaţii de specialitate care
nu au fost făcute publice.
Art. 37.- Geodezul, membru al unor comisii sau organisme publice sau tehnice de analiză sau decizie, nu se poate pronunţa asupra
unor proiecte sau documentaţii la a căror realizare este implicat personal.
Art. 38. - Geodezul nu va oferi avantaje
materiale sau de orice natură unui funcţionar
public cu intenţia de a influenţa o decizie de
care este interesat.
Art. 39. – Geodezul, care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unei instituţii a administraţiei publice, în învăţământ sau participă în diverse foruri decizionale şi de jurizare, nu va accepta avantaje materiale sau de orice natură oferite pentru a influenţa decizia sa.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale

Art. 40. - Nerespectarea prevederilor
prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară
a geodezului în condiţiile legii şi regulamentelor în vigoare.
Art. 41. - Comisia de disciplină a Ordinului, sesizată în prealabil, are competenţa de a
cerceta nerespectarea prevederilor prezentului
Cod şi de a aplica sancţiuni disciplinare, în condiţiile Legii, şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez.
Art. 42. - Geodezul răspunde, potrivit
legii, în cazurile în care prin faptele săvârşite cu
încălcarea normelor de conduită profesională
creează prejudicii persoanelor fizice şi juridice.
Art. 43. - Orice interpretări sau modificări ale prezentului Cod sunt exclusiv de competenţa Ordinului, care are obligaţia de a informa membrii Ordinului în cel mai scurt timp
despre acestea.
Art. 44. – Prezentul Cod deontologic a
fost aprobat de Conferinţa Naţională a Ordinului Geodezilor din România la data de 22 iunie
2007 şi intră în vigoare de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Despre REVISTĂ
CUM FACEM REVISTA UGR

(Material din partea Colegiului de Readacţie)

Materialele care apar în revistă.
Cu foarte mici excepţii, tot conţinutul revistei reprezintă contribuţia personală a membrilor
uniunii care doresc să-şi prezinte realizările şi să împărtăşească din experienţa lor profesională.
Din punct de vedere al tematicii abordate, nu există stabilite criterii restrictive, singura cerinţă fiind ca aceasta să aibă legătură cu activitatea profesională a membrilor uniunii. Este relativ
dificil de făcut o trecere în revistă a tuturor temelor pe care Colegiul de Redacţie le consideră acceptabile în condiţiile actuale. În principiu, considerăm că pot fi publicate toate materialele care tratează diversele aspecte ale profesiunii noastre şi care pot prezenta interes chiar şi pentru un număr restrâns de specialişti. Desigur, dorinţa Colegiului ar fi să se găsească în situaţia de a avea la dispoziţie
mai multe texte decât strictul necesar pentru alcătuirea unui număr de revistă, din care să poată selecta pe cele mai interesante pentru cât mai mulţi dintre cei pentru care apare această publicaţie.
Calitatea materialelor publicate.
Textele pe care, după multe insistenţe, reuşim să le adunăm pentru a putea încropi un număr
de revistă, trebuie „filtrate” pentru a păstra, totuşi, un nivel acceptabil publicaţiei. În acest scop, se
apelează la referenţi, persoane cu un nivel profesional atestat, de regulă cadre didactice universitare
şi doctori în specializările activităţii noastre. Referenţii au datoria să citească atent textele încredinţate şi, fie să avizeze favorabil publicarea lor, fie să comunice autorului (autorilor) observaţiile lor şi
să încerce împreună să ajungă la o formă acceptabilă, fie să respingă, cu argumente, publicarea, dacă apreciază că materialul respectiv este total necorespunzător.
Subliniem că, din punctul de vedere al Colegiului, responsabilitatea pentru conţinutul unui
material revine în primul rând autorilor, dar şi referentului care a avizat publicarea lui. În această
ordine de idei, chiar dacă unul sau mai mulţi membri ai colegiului pot avea opinii negative privind
calitatea unui material avizat pentru publicare, el sau ei nu pot împiedica includerea acestuia în revistă, cât timp a fost acceptat de un referent care îi dă girul prin autoritatea sa profesională. O poziţie similară avem şi în ce priveşte eventualele greşeli de ortografie sau de exprimare: considerăm că
este datoria autorilor să fie preocupaţi de modul sub care se exprimă în scris. De asemenea, considerăm că este obligaţia referenţilor să acorde atenţie şi acestor aspecte, pe care nu le putem considera
secundare, şi să le semnaleze autorilor în vederea corecturilor necesare. În sfârşit, referenţii au datoria să verifice respectarea structurii textelor, aşa cum a fost stabilită de către Colegiul de Redacţie şi,
dacă este cazul, să ceară autorilor încadrarea în cerinţele stabilite pentru publicare.
Structura articolelor.
Pentru a asigura uniformitatea prezentării, este necesar ca toate textele trimise spre publicare
să respecte structura descrisă succint mai jos:
De regulă, un articol nu va depăşi 12 pagini. Dacă este cazul, se poate lua în considerare separarea acestuia în două sau mai multe părţi şi publicarea, sub această formă, în mai multe numere
consecutive.
Articolele vor include la început un rezumat de cel mult şase rânduri în care este expusă
succint tematica abordată. Rezumatul va fi însoţit şi de traducerea sa în engleză.
De asemenea, se va transmite traducerea în engleză a titlului articolului, în vederea includerii acesteia în cuprins, pe lângă titlul original.
Dacă autorii apreciază că este util, articolele pot fi divizate în mai multe capitole, numerotate corespunzător.
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În principiu, articolele care au caracter tehnic vor fi însoţite de bibliografie, mai ales dacă în
cadrul articolului sunt utilizate noţiuni şi relaţii preluate din alte publicaţii. În acest caz, este obligatoriu ca în textul articolului să se facă trimiteri explicite la publicaţiile incluse în bibliografie (autorul şi anul apariţiei, pagina sau paginile).
Tehnoredactarea.
Din motivele prezentate mai sus, Colegiul de Redacţie nu poate asigura tehnoredactarea textelor propuse spre publicare în revistă, asumându-şi doar eventualele „retuşuri” nesemnificative.
Considerăm că şi în situaţia în care am dispune de personalul necesar pentru tehnoredactare, aceasta
ar trebui totuşi asigurată de către autori, cei mai în măsură să se asigure că plasarea şi dimensionarea figurilor sau tabelelor, încadrarea în pagină, etc. corespund intenţiilor lor.
Pentru a asigura forma unitară a textelor publicate în revistă, este necesar să fie respectate o
serie de norme relative la dimensiunile paginii, tipul şi dimensiunea literelor, etc. Astfel, textele vor
fi transmise în format digital MS Word (.doc) versiunea 2003 sau anterioară.
La sfârşitul acestor note este inclus un „model” de articol, unde pot fi găsite toate precizările
necesare.
Cei interesaţi pot solicita şi primi modelul de articol, în format MS Word, de la oricare dintre adresele de contact ale Colegiului de Redacţie menţionate mai jos. Acest model poate fi utilizat
ca „şablon” pentru tehnoredactarea articolelor înaintate Colegiului de Redacţie în vederea publicării. Pentru aceasta, componentele „şablonului” (titlul articolului, numele autorilor, rezumatul, denumirile capitolelor, paragrafele, ecuaţiile, figurile, tabelele, etc.) trebuie înlocuite, păstrând formatul din model, cu cele ale articolului respectiv.
Comunicarea Colegiului de Redacţie cu membrii UGR.
Este evident că, pentru atragerea unui număr cât mai mare de membri ai UGR în activitatea
de realizare şi de răspândire a revistei, este absolut necesară asigurarea unei comunicări permanente
dintre Colegiul de Redacţie şi colegii noştri răspândiţi de tot teritoriul ţării. Din păcate acest deziderat nu a putut fi deocamdată atins, din cele mai diverse motive, dintre care principalul este că la Colegiul de Redacţie nu am reuşit încă să intrăm în posesia datelor de contact ale preşedinţilor de asociaţii locale şi ale corespondenţilor regionali.
Considerăm că un rol major în creşterea numărului de materiale primite spre publicare îl pot
avea corespondenţii regionali aleşi la Consiliul Naţional din aprilie 2006:
Constantin Chirilă,
Carmen Grecea,
Francisc Lengyel,
Liviu Pologea,
Marian Popescu,
Ionuţ Săvoiu,
Cristian Trufaş,
Ricu Ţurcanu.
De asemenea, apreciem că ANCPI, ca instituţie care girează la nivel naţional domeniile în
care ne desfăşurăm activitatea profesională, ar trebui să uzeze şi de cadrul oferit de revista de specialitate pentru a-şi face cunoscută activitatea, preocupările, intenţiile de viitor.
Facem şi pe această cale un apel către toţi cei menţionaţi mai sus să contacteze Colegiul de
Redacţie şi să vină cu propuneri de materiale în vederea publicării. Îi asigurăm că vor fi primiţi cu
totală receptivitate şi cu toată solicitudinea.
Colegiul de Redacţie poate fi contactat prin intermediul următoarelor persoane şi adrese:
Constantin Moldoveanu
(preşedinte)
Constantin SĂVULESCU
(vicepreşedinte)
Vasile NACU
(secretar)

ugr.revista@gmail.com
savulescu.revista@gmail.com
nacuvasil@cngcft.ro
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Notă
În data de 19 octombrie 2006 a avut loc o şedinţă a Colegiului de Redacţie în care s-a aprobat structura prezentei ediţii a Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi s-au repartizat responsabilităţile membrilor colegiului, după cum urmează:
Ana Cornelia BADEA
Tehnoredactare şi revizie finală
Constantin COŞARCĂ
Noutăţi tehnice şi tehnologice
Mihai FOMOV
Cărţi noi, evenimente
Valeriu MANOLACHE
Reclame şi anunţuri, legătura cu APGCC
Ioan STOIAN
Legătura cu ANCPI şi corespondenţii regionali
Teze de doctorat, legătura cu preşedinţii comisiilor
Doina VASILCA
UGR, referate la doctorat
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Acesta este titlul articolului, Times New Roman 14 bold*)
Prenume1 NUME11, Prenume2 NUME22, Prenume3 NUME33, Times New Roman 12 bold

Rezumat
Prezentare succintă, pe maxim şase rânduri, a temei articolului şi, eventual, a concluziilor, Times
New Roman 10.
Cuvinte cheie: cuvânt1, cuvânt2, cuvânt3 (cel mult 4 „cuvinte cheie” care caracterizează conţinutul articolului; de exemplu: GPS, transformări de coordonate – aici „transformări de coordonate” este
considerat un singur cuvânt cheie).
Aici se introduce de către autori, dacă este cazul, o notă privind “istoria” articolului (de exemplu: Articolul a fost prezentat sub formă de comunicare la Seminarul Ştiinţific al Facultăţii de Geografie). Tot aici se va introduce de către redacţie numele referentului care a avizat publicarea articolului
1
identificare Autor_1 (de exemplu: doctor inginer, cercetător ştiinţific la Institutul Spaţial Român, v.popescu@nasa.ro
2
identificare Autor_2
3
identificare Autor_3

MODEL

*)

1. Introducere
Acesta este un paragraf din corpul articolului. Textul se scrie pe două coloane de aceeaşi lăţime (8,15 cm) separate printr-un spaţiu
de 0,7 cm. Formatul paginii este A4 (210 mm x
297 mm). Marginile superioară şi inferioară
sunt de câte 2,5 cm. Marginile din dreapta şi
stânga sunt de câte 2,0 cm. Header-ul este la
1,8 cm, iar footer-ul este la 1,9 cm.
Sub titlul articolului se va trece prenumele şi numele autorului (autorilor), fără titluri.
Alte date privind autorul (autorii) se vor trece
ca note de subsol (titluri ştiinţifice, funcţia şi
locul de activitate, adresa de contact).
2. Completări
Toate figurile, inclusiv fotografiile vor
fi numerotate (Figura n).
De asemenea vor fi numerotate tabelele
(Tabelul n).
În text se vor face referiri explicite la
figuri, tabele şi relaţii (ecuaţii) prin indicarea
numărului acestora.
Ecuaţiile, figurile şi tabelele se înscriu,
dacă este posibil, pe coloană, ca în exemplele
de mai jos pentru ecuaţia (1) şi pentru figura 1.
Dacă o ecuaţie, o figură sau un tabel nu
pot fi încadrate pe lăţimea unei coloane, atunci
vor fi plasate pe toată lăţimea paginii, menţinând stilurile de scriere, aşa cum se poate vedea
în exemplele de mai jos pentru Tabelul 1 şi

pentru figura 2 (trecerea de la două coloane la
una şi invers se realizează prin înserarea de secţiuni: meniul Insert/ Break…/ Continous) şi
modificarea corespunzătoare a formatului (meniul Format/Columns…).

X  X 0  (1  m)RX

(1)

Figura 1
De fapt, modificările de formate, inserarea de secţiuni, alegerea stilurilor de scriere,
etc. pot fi „ocolite” prin utilizarea prezentului
model. Acesta va fi salvat sub o nouă denumire
şi se va înlocui conţinutul său cu cel al articolului respectiv.
Dacă se consideră necesar, textul poate
fi divizat în mai multe „capitole” intitulate şi
numerotate corespunzător (în acest model sunt
prezente două capitole intitulate „Introducere”
şi „Completări”.
Deocamdată nu există posibilitatea tipăririi color a articolelor (din cauza costurilor
prea ridicate). Din acest motiv, toate figurile

- 107 -

pagină. Astfel, figurile care sunt plasate pe o
coloană vor avea lăţimea maximă de 8 cm, iar
figurile plasate toată lăţimea paginii vor avea
lăţimea maximă de 16,8 cm.

(desene, grafice, fotografii) vor fi în alb/negru
(tonuri de gri).
Fotografiile (şi imaginile scanate) vor fi
aduse la rezoluţia 200 dpi şi vor fi reduse la o
dimensiune convenabilă pentru încadrarea în

MODEL

Tabelul 1. Coeficienţi constanţi pentru calculul coordonatelor x
a00= 0
a02= +3752,0831113
a04= + 0,3359081
a10= +308753,6624770
a12= - 99,9263417
a14= - 0,0622277
a20= + 75,3680307
a22= - 6,6747664
a24= + 0,0002353
a30= + 60,2152062
a32= - 0,0713034
a34= 0
a40= - 0,0148590
a42= - 0,0024545
a44= 0
a50= + 0,0142607
a52= 0
a54= 0
a60= + 0,0000012
a62= 0
a64= 0

OSRH

5
BRND

6
ILDT

SARC
VUTC

3

SGHE

POIN

CINC

LDST

MOSN

8

PISC

CETA

4

GHRG

BAND

7

GMNI

ALBI

CARE

CURT

a06= - 0,0000650
a16= 0
a26= 0
a36= 0
a46= 0
a56= 0
a66= 0

SLMN

2

PGNL
MRCA

1
OSTR
CONS

Figura 2
După textul articolului se plasează bibliÎn general, autorii sunt rugaţi să asigure
ografia (vezi modelul). În bibliografie se vor
tehnoredactarea articolului conform prezentului
insera numai lucrările la care se face efectiv
model, urmărind minimizarea intervenţiilor Coreferire în textul articolului, prin autor sau titlu
legiului de Redacţie (în mod normal, acestea ar
şi an încadrate între paranteze drepte (de exemtrebui să se rezume doar la renumerotarea pagiplu: [Hoffmann, 1994] sau [Manualul inginerunilor şi la eventuale retuşuri legate în special de
lui geodez, 1973]).
încadrarea în pagină).
La sfârşit, se plasează un rezumat în
Dimensiunea „optimă” a unui articol eslimba engleză (traducerea rezumatului de la înte de şase pagini.
ceputul articolului) precedat de titlul articolului,
Articole mai mari de 12 pagini vor fi
de asemenea tradus în engleză., precum şi echiadmise numai în mod excepţional, dacă în Covalentele în engleză pentru „cuvintele cheie”.
legiul de Redacţie se va aprecia că prezintă un
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interes deosebit şi că reducerea spaţiului atribuit ar afecta semnificativ posibilităţile autorului

(autorilor) de a-şi transmite corect şi complet
mesajul dorit.

Bibliografie
[1]. Calistru, V., Munteanu, C. (1970): Curs de cartografie matematică, Institutul de Construcţii Bucureşti
[2]. Hoffmann, B., Wellenhof, Kienast, G. und Lichtenegger, H. (1994): GPS in der Praxis, Springer-Verlag Wien,
New York
[3]. *** (1973): Manualul inginerului geodez, Editura Tehnică Bucureşti

MODEL

Here is the title of the article, in English
Abstract
Here is the English translation of „Rezumat” (see the first page of this model).
Key words: word1, word2, … (here are the English translations of „cuvinte cheie” – see the first
page of this model).

- 109 -

NOI PR
TE
OZMEODŢEIIDDOECA
TB
OSROALTVENŢI
2007
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Facultatea de Geodezie

Specializarea GEODEZIE, ingineri-zi
1. Bârsan I. Vasile
15. Naumcea B.I. Vlad Alexandru
2. Berbece V. Bogdan Vasile
16. Nicolae R. Ani
3. Boroianu C. Bogdan Constantin
17. Oancia I. Darius Marius
4. Catană A. Cristian Alexandru
18. Olteanu I. Vlad Gabriel
5. Danielescu L. Oana
19. Pârvan E. Florin Adrian
6. Florescu C. Mădălina Cristina
20. Pelcea N. Alexandru Octavian
7. Florescu V. Bogdan
21. Petcu A. Elena
8. Folfă I. Cătălin
22. Sandu N. Georgiana
9. Humă M. Mihail Lucian
23. Sorta Gh. Vlad
10. Ispir Gh. George Gabriel
24. Tenchea P.C. Marius Florian
11. Jianu N. Radu
25. Vişan P. Stefania Valentina
12. Lăpuşneanu I. Adrian
26. Viscopoleanu A.N. Mihai
13. Manolache I. Florentina
27. Zamfir Gh. Cornelia
14. Mocanu D. Ionuţ Doru
Specializarea CADASTRU, ingineri-zi
1. Barbu C. Elena Cătălina
16. Ionaşcu G. Anamaria
2. Bîcu I. Anca
17. Lupu T. Oana
3. Burcea C. Carmen
18. Marian N. Anca Viorica
4. Chiriţă I. Cătălin Liviu
19. Mihalache Cosntantin Cosmin
5. Chiriţă I. Valeriu Georgian
20. Militaru M. Silviu Cătălin
6. Cioacă I. Ciprian George
21. Popa M. Liviu Alexandru
7. Cociş D. Florin
22. Popa-Kindilide V. Alexandra Doina
8. Crişu T. Larisa Daniela
23. Rotilă V. Ioana Cristina
9. Desculţu C. Vlad
24. Simion I. Rodica
10. Dinu N. Mihail
25. Soare F. Irina Florentina
11. Duică C. Serban Adrian
26. Tatu F. Alexandra
12. Gagu M. Diana Cristina
27. Toma Gh. Iuliana
13. Gradea V. Stefan Claudiu
28. Vasiliu I. Alina
14. Grigore C. Lucian Cristinel
29. Voicu S.T. Gabriela Mirela
15. Iancu Gh. Adrian
30. Vulcănescu A.R. Mircea George
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OSROALTVENŢI
2007
6
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
Facultatea de Construcţii

Specializarea CADASTRU, ingineri-zi
1. Popescu Oana Mihaela (şef promoţie)
14. Junoiu Georgeta
2. Bolfă Oana Amalia
15. Kiss Cristina
3. Bonchiş Cătălin Răzvan
16. Lazarovici Steluţa Arabela
4. Botescu Sile Marian
17. Mazanec Marta
5. Cernea Constantin
18. Medovarschi Paula
6. Ciortea Titus Andrei
19. Moraru Nicolae Daniel
7. Codrean Marius Daniel
20. Pintilii Marius Constantin
8. Condrat Bogdan Ioan
21. Pitic Beniamin Adorian
9. Cornea Raluca Petruţa
22. Popescu Bogdan Timu
10. Cristescu Cristian
23. Sabău Florian Tiberiu
11. Călin Marius Ionuţ
24. Sicoe Darius Aurelian
12. Dejan Radu Florin
25. Teoteoi Vasile Viorel
13. Gangăl Iulian Roland
26. Drumen Ion Gabriel - 2005

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
Facultatea de Ştiinţe

Specializarea CADASTRU, ingineri-zi
1. Baidac I. Petre Ioan
22. Fara G. V. Radu Gabriel
2. Berbece I. Ioan
23. Fleşer V. Vasile
3. Blaga I. Laurenţiu Alexandru
24. Ghiran V. Dănuţ Iuliu
4. Blaga V. Raluca
25. Grozoni P. Eleonora Liliana
5. Boghean V. Vasile Vladimir
26. Haranguş P. Radu
6. Botiş I. Gabriel
27. Ilie C. Lavinia Dorica (Petre)
7. Botoş I. Cornelia (Miron)
28. Ioaniciu Ş. Adrian Marius
8. Brănzan I. Mircea Paul
29. Lazar P. Petru Raul
9. Bunea L. Liviu
30. Lujerdean S. Silviu Ciprian
10. Cacior Adriana
31. Magda P. Laura Bianca
11. Catalina G. Dana Maria
32. Martin N. Nicolae
12. Cârcei I. Rareş
33. Mateiu O. Ovidiu Mircea
13. Ciotlos V. Virgil Boian
34. Michi M. Anamaria Cosmina
14. Ciobălaş V. Carmen Elena
35. Miheţ I. Adriana
15. Comşa G. Gheorghe Iulian
36. Miron I. Dan Marius
16. Cop A. N. Radu Iulian
37. Miron I. Ioan Dorin
17. Cornea I. Gheorghe
38. Muntean I. Paul-Alin
18. Crăciun I. Răzvan Ioan
39. Oprea E. Mihai Ştefan
19. David M. Dana Mihaela
40. Pascu N. Nicoleta
20. Dolgae S. Maria
41. Pleşa P. Ioan
21. Dragomir M. T. Mihaela Elena
42. Plesa Petringenar N. Sebastian Nicolae
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43. Pop G. Gheoreghe-Florin
44. Pop N. D. Gabriela
45. Popa E. Adrianaelena
46. Popescu M. Ionuţ Alexandru
47. Rosu N. Ramona Iulia
48. Rudiev A. Ş. Alexandra
49. Sicoe R. Marius Vasile

50. Sztraniczki M. Szilard
51. Şoşa T. Ana-Maria
52. Tecsa V.Ana Andreea
53. Toma C. Constantin
54. Tomuş M. Maria
55. Vasile P.Mihai Dorin

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” IAŞI
Facultatea de Hidrotehnică

Specializarea CADASTRU, ingineri-zi
1. Antochi Ştefan Lucian
23. Leonte Gabriel Răzvan
2. Antohi Constantin Cristian
24. Lipşa Ştefan
3. Aparaschivei Marian
25. Mazăre Ionuţ
4. Aramă Roberto
26. Moroşanu Bogdan
5. Boca Bogdan
27. Nicolau Nicolae Adrian
6. Bristan Alin Tudor
28. Parnică Constanţa
7. Cârdei Mihaela
29. Pavalatii Roman
8. Cebotari Leonid
30. Pavel Marius
9. Cohal Cătălin
31. Popa Marius Gabriel
10. Cojocaru Sergiu
32. Popescu Daniel
11. Constantiniu Cristian
33. Popia Mădălina
12. Crăciun Elena Mona
34. Popov Iuri
13. Cusutură Corneliu
35. Racu Loredana Nina
14. David Valeria Ersilia
36. Rusu Marius
15. Diaconu Mihaela Violeta
37. Sacara Alexei
16. Diftirenco Alexandru
38. Sahlian Andreea Cristina
17. Dobrea Ana Maria
39. Savu Constantin
18. Drelea Sergiu
40. Strugaru Lică Virgil
19. Gheorghiu Petru
41. Timoftioaea Eugenia
20. Grosu Oana
42. Tonu Tatiana
21. Ioniţă Călin
43. Ţurcanu Aida Maria
22. Lăcătuşu Florin
44. Zaharia Irina Ionela

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii

1.
2.
3.
4.

Specializarea CADASTRU, ingineri-zi
Suba Norbert Szabolcs
5. Bîrcea Camelia Norica
Trînc Cristina Ramona
6. Beleiu Alexandru
Babici Radu Daniel
7. Bonizs Tiberiu
Băliban Călin Dan
8. Breazdău Daniel
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9. Burdescu Dimitrie Alecsandru
10. Fitero Lucian Ioan
11. Gal Adrian Iosif
12. Galben Sorin
13. Gaşca Sorin Daniel
14. Gîrba Nicolae Bogdan
15. Mărginean Alexandru Adrian
16. Mirică-Damian Nicolae Adrian
17. Moldovan Radu
18. Palcu Sebastian
19. Pacari Raluca

20. Pojar Bogdan Alexandru
21. Pop Bogdan
22. Ritli-Polcz Jozsef Robert
23. Rocaci Şerban Tudor
24. Rocaci Vlad Florin
25. Semeniuc Vasile Duţu
26. Szabo Andrei Alexandru
27. Vele Dan
28. Vancea Alexandru
29. Zoldesi Greta
30. Zsurzs Robert
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TEZE DE DOCTORAT
Contribuţii topo-geodezice la urmărirea comportării construcţiilor
21 decembrie 2006, UTCB
Autor: Valeriu-Marian Manolache
inginer, director general THEOTOP SRL Bucureşti
Conducător ştiinţific:
prof. univ. dr. ing. Vasile Ursea
Teza de doctorat a fost structurată pe 7
capitole, după cum urmează:
Capitolul 1. Stadiul actual al urmăririi comportării construcţiilor. S-au prezentat
succint aspectele generale privind domeniul. S-au făcut referiri asupra metodelor
utilizate la urmărirea construcţiilor, asupra realizării reţelelor de referinţă şi a posibilităţilor de determinare a stabilităţii
punctelor fixe în reţelele altimetrice, planimetrice şi în reţelele spaţiale.
Capitolul 2. Analiza stabilităţii reperilor de
referinţă. S-au prezentat o serie de aspecte legate de importanţa acestei noţiuni,
aspecte teoretice asupra stabilităţii
reperilor de referinţă, precum şi analiza
principalelor caracteristici ale testelor statistice utilizate în prezent. S-au făcut referiri legate de propagarea erorilor în analiza elementului finit al deformaţiilor.
Capitolul 3. Unele contribuţii asupra utilizării
tehnicii de filtrare Kalman – Metoda generalizată de soluţionare în analiza deformaţiilor. În acest capitol este abordată
problematica analizei parametrice prin filtrarea Kalman, ca model cvasistatic şi cinematic. Este luat în considerare un
exemplu de analiză parametrică şi sunt
prezentate perspectivele domeniului.
Capitolul 4. Analiza seriilor de timp. În acest
capitol s-au făcut referiri la reprezentarea
unei serii de timp în domeniul timp şi în
domeniul de frecvenţă, precum şi la filtrarea unei serii de timp. S-a prezentat un

exemplu pentru filtrarea matematică a
unei serii de timp.
Capitolul 5. Standardele de calitate ISO în Topografia Inginerească. Acest capitol este
rezervat standardelor de calitate în măsurători, problemelor de bază la care trebuie
să răspundă un standard şi problemelor
specifice ce vor trebui avute în vedere pe
viitor în domeniul măsurătorilor, privind
utilizarea potrivită a instrumentelor, acurateţea măsurătorilor, etc..
Capitolul 6. Studiu de caz. Acest studiu se referă la Barajul Brădişor din Acumularea
Lotru, structură reprezentativă a barajelor
în arc, cu o înălţime de 62 m, un volum al
construcţiei de 100 000 mc, o lungime a
coronamentului de 225 m şi un volum al
rezervorului de 39 000 000 mc. Prezentarea etapelor şi procedeelor de prelucrare a
observaţiilor efectuate asupra reţelei de
sprijin şi a reperilor marcaţi pe construcţie sunt prezentate pe larg în lucrare şi în
anexele la aceasta.
Capitolul 7. Concluzii finale. Se evidenţiază
utilitatea tehnicii de filtrare Kalman ca
soluţie generalizată în analiza deplasărilor
/ deformaţiilor, ca algoritm eficace şi general aplicabil atât în cadrul modelelor
cvasistatice şi cinematice cât şi în modelul dinamic. Se apreciază că progresele
practice semnificative se vor putea atinge
numai printr-o colaborare interdisciplinară între specialistul în măsurători geodezice şi specialişti din domeniile interesate
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