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Horticultură, Anul I, Semestrul II)
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Statutul disciplinei: obligatoriu

Titular disciplină: Şef lucrări Dr. RADU Oprea

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):

Cursul urmăreşte însuşirea unor cunoştinţe privind instrumentele şi metodele folosite în ridicările
topografice, a metodelor de calcul, de editare şi folosire a hărţilor şi planurilor topo-cadastrale. În partea a
doua se prezintă noţiunile de bază, părţile componente şi modul de introducere a cadastrului.
În cadrul lucrărilor practice şi de proiect studenţii vor cunoaște modul de funcționare a instrumentelor
folosite în ridicările planimetrice, nivelitice și tahimetrice, vor parcurge metodele de calcul a suprafețelor,
de elaborare a planurilor topo-cadastrale, precum şi numerotarea cadastrală pe unităţi teritoriale.

Conținutul disciplinei
CURS
TOPOGRAFIE
1. Noţiuni generale: obiectul şi părţile componente ale topografiei; importanţa topografiei pentru
agricultură; unităţi de măsură folosite în topografie; elementele topografice ale terenului; elementele
unghiulare şi liniare măsurate pe teren; calcule topografice de bază; cercul trigonometric şi cercul
topografic; sisteme şi axe de coordonate; scări topografice numerice şi grafice.
2. Planimetria: marcarea punctelor topografice; semnalizarea punctelor topografice; instrumente
pentru măsurarea pe cale directă a distanţelor; instrumente pentru măsurarea unghiurilor; măsurarea
unghiurilor orizontale; măsurarea unghiurilor verticale; ridicări planimetrice prin metoda drumuirii;
ridicări planimetrice prin metoda radierilor; calculul suprafeţelor; întocmirea planurilor topografice.
3. Nivelmentul: noţiuni generale; tipuri de nivelment; reţele de sprijin pentru nivelment; nivelmentul
geometric; ridicări de nivelment geometric prin metoda drumuirilor; reprezentarea reliefului pe hărţi şi
planuri; panta terenului.
4. Tahimetria: noţiuni generale; tahimetre clasice; tahimetre autoreductoare; tahimetre electronice;
întocmirea planului topografic digital.
CADASTRU
5. Noţiuni generale: definiţie, scop şi obiective; clasificarea fondului funciar al României; dreptul de
proprietate; forme de proprietate.
6. Părţile componente ale cadastrului: cadastrul tehnic; cadastrul economic; cadastrul juridic.
Lucrări practice
Aliniamente şi măsurarea directă a distanţelor
Instrumente pentru măsurarea unghiurilor
Măsurarea unghiurilor şi a distanţelor pe cale optică
Instrumente de nivelment geometric şi ridicări nivelitice
Hărţi şi planuri topografice
Proiect
Ridicări tahimetrice prin metoda drumuirii cu radieri
Raportarea punctelor din reţeaua de sprijin şi de ridicare
Trasarea pe planul topografic a curbelor de nivel
Numerotarea cadastrală a sectoarelor, a imobilelor şi a parcelelor
Calculul suprafețelor: a sectoarelor, a imobilelor şi a parcelelor
Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Examen

Scris 60
Prezență 10
Test 10
Aplicaţie practică 20

Proiect
Corectitudinea întocmirii proiectului 60
Prezenţă 10
Test 30
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