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Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind noţiunile
teoretice şi practice asupra metodelor şi tehnologiilor actuale folosite în măsurătorile terestre.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi tehnologiile folosite
în lucrările de cadastru general şi de specialitate.
La proiect se urmăreşte însuşirea de către studenţi a metodelor de întocmire şi redactare ale
planurilor topografice şi cadastrale; prezentarea noţiunilor de bază ale cadastrului general şi de
specialitate; utilizarea reprezentărilor grafice şi digitale ale desenului tehnic.
Conţinutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Noţiuni fundamentale: Obiectul măsurătorilor terestre; Rolul şi importanţa lucrărilor
topografice; Unităţi de măsură folosite în topografie; Elementele topografice ale terenului;
Calcule topografice; Scări topografice; Hărţi şi planuri topografice; Noţiuni asupra măsurărilor
şi erorilor.
Planimetria: Generalităţi; Marcarea şi semnalizarea punctelor; Măsurarea distanţelor;
Măsurarea unghiurilor; Reţeaua geodezică de sprijin; Ridicări planimetrice prin metoda
drumuirii; Ridicări planimetrice prin metoda radierii; Întocmirea planurilor topografice;
noţiunea de suprafaţă; Metode numerice; Metode mecanice; Metode grafice; Toleranţe admise la
calculul suprafeţelor.
Nivelmentul: Noţiuni generale de nivelment; Tipuri de nivelment; Reţeaua geodezică de
nivelment clasic; Nivelmentul geometric; Metode de reprezentare ale reliefului terenului pe hărţi
şi planuri topografice; Calculul pantei terenului; Exprimarea numerică a pantei terenului;
Calculul pantei terenului pe hărţile şi planurile topografice cu curbe de nivel.
Tahimetria: Instrumente şi Metode tahimetrice; Ridicări tahimetrice clasice; Tahimetre
autoreductoare; Tahimetre electronice.
Elemente de desen cartografic: Elemente de bază ale scrierii cartografice; Scrierea
cartografică pe hărţi şi planuri; Formatul cadrului hărţilor şi planurilor; Elementele cadrului
hărţilor şi planurilor; Cartoeditarea planurilor şi hărţilor topografice; Nomenclatura foilor harţilor
şi planurilor; Probleme de cartometrie.
Lucrări practice
Măsurarea directă a distanţelor: Jalonarea aliniamentelor; Instrumente clasice pentru
măsurarea directă a distanţelor; Tehnica de măsurare directă a distanţelor cu panglica de oţel;
Măsurarea unei suprafeţe de teren cu panglica de oţel; Instrumente de măsurare a distanţelor
prin unde; Măsurarea distanţelor cu lasermetre.

Instrumente clasice şi moderne pentru măsurarea unghiurilor şi a distanţelor: Consideraţii
şi principii generale; Teodolite şi tahimetre clasice; Teodolite şi tahimetre optice moderne;
Tahimetre electronice sau staţii totale; Dispozitive de citire ale unghiurilor.
Măsurarea unghiurilor şi a distanţelor cu teodolite şi tahimetre: Aşezarea instrumentului în
punctul de staţie; Vizarea semnalelor la măsurarea unghiurilor; Măsurarea unghiurilor
orizontale; Măsurarea unghiurilor verticale zenitale; Măsurarea distanţelor pe cale optică;
Prelucrarea măsurătorilor în carnetul de teren.
Instrumente şi metode de nivelment geometric: Nivele clasice cu orizontalizare manuală;
Nivele moderne cu orizontalizare automată; Verificarea şi rectificarea nivelelor; Aşezarea
nivelei în punctul de staţie; Efectuarea citirilor pe mira topografică; Nivelmentul geometric de
mijloc simplu.
Hărţi şi planuri topografice: Definiţia şi clasificarea hărţilor şi planurilor; Dimensiunile
formatului hărţilor şi planurilor; Elementele cadrului hărţilor şi planurilor; Nomenclatura foilor
hărţii şi planurilor; Aplicaţii practice pe hărţi şi planuri.
Proiect
Calculul drumuirii planimetrice şi nivelitice: Condiţiile tehnice de execuţie ale drumuirilor
planimetrice şi nivelitice; Lucrările de teren ale drumuirii planimetrice şi nivelitice; Lucrările de
calcul ale drumuirii planimetrice şi nivelitice.
Calculul radierilor de planimetrie şi nivelment: Condiţiile tehnice de execuţie ale radierilor
planimetrice şi nivelitice; Lucrările de teren ale radierilor planimetrice şi nivelitice; Lucrările de
calcul ale radierilor planimetrice şi nivelitice.
Întocmirea şi redactarea unui profil topografic: Determinarea cotelor de pe planul de situaţie
cu curbe de nivel; Determinarea pantei unui aliniament, de pe planul de situaţie cu curbe de
nivel; Întocmirea profilului topografic al terenului, de pe planul de situaţie cu curbe de nivel.
Calculul suprafeţelor: Echiparea planului topografic cu simbolurile categoriilor de folosinţă;
Numerotarea cadastrală provizorie; Calculul suprafeţelor pe sectoare cadastrale; Calculul
suprafeţelor pe parcele cadastrale; Întocmirea registrului cadastral al parcelelor.
Calculul detaşărilor şi parcelărilor: Condiţiile generale de detaşare şi de parcelare; Calculul
parcelărilor numerice în serii de parcele; Întocmirea şi redactarea planului parcelar.
Întocmirea şi redactarea planului topografic de bază: Conţinutul planurilor topografice de
bază; Lucrări în faza pregătitoare; Raportarea punctelor din reţeaua de sprijin şi de ridicare;
Precizia grafică a planului topografic; Verificarea raportării punctelor; Unirea punctelor raportate;
Trasarea pe plan a curbelor de nivel; Eroarea medie de altitudine a unei curbe de nivel;
Cartografierea planului topo-cadastral de bază şi a planului de situaţie cu curbe de nivel.
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor.
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Evaluare finală
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Evaluare orală
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