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Funcţie Asistent pe perioada nedeterminata  
Disciplinele din 
planul de învăţământ 

Astronomie geodezică, Bazele geometrice ale fotogrammetriei, Cadastru, 
Cadastru proiect, Fotogrammetrie, Masuratori inginerești, Proiectii cartografice, 
Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor 

Domeniul ştiinţific Inginerie geodezica 
Tematica probelor de 
concurs 

Astronomie geodezică, 
 Ramurile astronomiei,  
 Probleme ale astronomiei geodezice,  
 Unităţi de măsură utilizate în astronomia geodezică,  
 Erori de măsurare. Erori grosolane, sistematice şi întâmplătoare. 
 Triunghiul sferic. 
 Proprietăţi, Triunghiul polar,  
 Formulele fundamentale ale triunghiului sferic,  
 Formulele care dau unghiurile în funcţie de laturi şi laturile în funcţie de 

unghiuri,  
 Coordonate ceresti, 
 Relatii principale in triunghiurile sferice de pozitie 

 
Bazele geometrice ale fotogrammetriei 

 Fotograma 
 Fotograma ca proiectie centrală. 
 Scara fotogramei. 
 Procesul de obținere a fotogramelor analogice și digitale 
 Aerofotografierea 
 Proiectarea și executarea aerofotografierii. 
 Executarea aerofotografierii. 
 Prelucrarea de laborator a fotogramelor obținute. 
 Premarcajul și reperajul fotogrammetric  
 Proiectarea premarcajului fotogrammetric. 
 Proiectarea și realizarea reperajului fotogrammetric. 
 Ecuațiile de bază ale fotogramei, deformări și stabilirea suprafeței utile 
 Ecuațiile de bază ale fotogramei 
 Ecuațiile de generale ale fotogramei 
 Deformările imaginii terenului pe fotogramă 
 Ecuațiile fotogramei în cazuri perticulare 
 Stabilirea suprafeței utile pe fotogramă. 

 
Cadastru  

 Fondul funciar şi categorii de terenuri; 
 Functia tehnică a cadastrului general; 
 Calcule topografice specifice cadastrului;  

 
Cadastru proiect 

 Aplicarea legii Fondului Funciar pentru UAT; 
 Norme metodologice pentru inscrierea in CF a actelor juridice; 
 Intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea primei inscrieri a 

dreptului de proprietate ;  
 
Fotogrammetrie 

 Culegerea si eşantionarea datelor. 
 Surse si metode de culegere a datelor altitudinale si modul de 



eşantionare; Preluarea imaginilor terestre; Preluarea imaginilor aeriene; 
Scanarea laser 

 Georeferentierea imaginilor de tip analogic si digital 
 Georeferentierea datelor analogice de pe hartă sau plan utilizate pentru 

reprezentarea 3D a suprafetelor topografice si constructiilor 
 Utilizarea tehnologiei UAV în fotogrammetrie. 
 Noţiuni introductive. Principii de preluare, prelucrare a datelor, Softuri 

pentru prelucrarea mărimilor măsurate. Acurateţea planurilor si harţilor 
utilizând tehnologia UAV (drone). Reprezentarea 3D a suprafeţelor 
topografice 
 

Măsurători ingineresti 
 Probleme de bază în trasare. Conținutul documentației de trasare. 

Culegerea coordonatelor obiectivelor proiectate, de pe planurile 
proiectului de execuție. Calculul orientărilor sau/şi unghiurilor orizontale 
necesare trasărilor. Calculul distanţelor de trasare. Calculul cotelor de 
trasare şi/sau unghiurilor verticale. 

 Metode de trasare a punctelor caracteristice aferente obiectivelor 
industriale şi civile. Metoda intersecţiei unghiulare înainte, metoda 
intersecţiei unghiulare înapoi, metoda intersecţiei liniare. Metoda 
drumuirii poligonometrice, metoda aliniamentului, metoda intersecţiei 
reperate. 
 

Proiecti cartografice  
 PROIECTIA GAUSS KRUGER Elemente geometrice; Nomenclatura 

hărţilor în proiecţia Gauss – Kruger;Transformări de coordonate în 
proiecţia Gauss – Kruger; Deformaţii; Unghiul de convergenţă al 
meridianului; Reducerea directiilor și distantelor la planul de proeictie  

 PROIECTIA STEREO 70 Elemente geometrice; Calculul elementelor 
geometrice ale proiecţie stereografice 1970; Transformarea coordonatelor 
din plan tangent în plan secant; Principiile transformării coordonatelor 
geografice în coordonate rectangulare plane stereografice 1970; Calculul 
coordonatelor; Cadrul şi dimensiunile trapezelor pe elipsoidul de referință 
şi în planul de proiecţie stereografic 1970; Proiecţia Stereografică 
utilizând planul secant local; Deformaţii; Convergenţa meridianelor în 
proiecţia stereografică 1970  

 
Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor 

 Definiţii, clasificări şi tipuri de deformaţii. Precizia necesară de măsurare 
a deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor. 

 Problematica urmăririi deformațiilor. 
 Procedeele și metode de măsurare pentru determinarea deformaţiilor şi 

deplasărilor construcţiilor. 
 Stadiul actual al problemelor de urmărire a deformaţiilorconstrucţiilor 

prin metode topo-geodezice 
 Metode topo-geodezice de măsurare a deplasărilor şi deformaţiilor 

verticale ale construcţiilor. Metoda nivelmentului geometric de înaltă 
precizie. Metoda nivelmentului trigonometric de precizie. Metoda 
nivelmentului hidrostatic.

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 
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