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SISTEME GEOINFORMAŢIONALE/ 
SISTEME INFORMATIONALE GEOGRAFICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Geodezie, Cadastru si Geotehnica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1. – Inginerie și Management în Construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 
IV (învățămînt cu frecvență 
redusă) 

6 
6 
  

E 
F – unitate de 

curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator PA/LA/LG 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi 120 30 30 0 30 30 

F/r 120 8 8 0 52 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Utilizarea calculatorului, Topografie, Grafica inginerească 

Conform competenţelor Să posede și să aplice cunoștințe privind achiziții, colectări de date 
specifice maturatorilor terestre, cu utilizarea tehnicilor de calcul   

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs trebuie sa fie dotată cu tehnici 
multimedia (proiector, calculator ecran). Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor,  
convorbirile telefonice si alte discuții în timpul cursului. 

Laborator Orele se vor desfășura in laboratorul de Tehnologii Geoinformationale, dotat cu tehnica 
de calcul (hardware si software de specialitate).  Termenul de predare a lucrării de 
laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 2. Achiziția, sistematizarea și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 
problemelor profesionale  

 Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază în domeniul aplicațiilor 
software și tehnologiilor digitale, cu preponderență din domeniul ingineriei 
geodezice și cadastru; 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului 
inginerie geodezică și cadastru pentru identificarea, analiza caracteristicilor şi analiza 
funcţională a calculelor inginerești, în condiţii de asistenţă calificată. 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Implementarea și utilizarea noilor software și a tehnologii pentru 
rezolvarea/soluționarea sarcinii specifice geodeziei și cadastrului (de măsurare și prelucrare 
a datelor). 

http://www.utm.md/
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 Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază în domeniul aplicațiilor 
software și tehnologiilor digitale, cu preponderență din domeniul ingineriei 
geodezice și cadastru, 

 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea 
conceptelor, procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare in utilizarea aplicaţiilor 
software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice domeniului 

 Aplicarea de principii şi metode de bază din programe software şi din tehnologiile 
digitale pentru realizare de baze de date, grafică asistată, modelare, proiectare 
asistată de calculator a lucrărilor, prelucrarea computerizată a datelor specifice 
ingineriei geodezice și cadastrului. 

Competenţe 
transversale 

CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţi şi multiculturalităţi şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Educarea cunoștințelor teoretice si indeminarilor practice in domeniul Sistemelor 
informatice Geografice (SIG), privind evolutia, dinamica dezvoltarii, structura, modul 
de funcționare și de operare.  

Obiectivele specifice Să cunoască dinamica dezvoltării SIG. 
Să cunoască structura și componentele SIG. 
Să stăpânească metodele de colectare, sistematizare, stocare, conversie, vizualizarea 
şi analiza datelor/informațiilor. 
Să opereze cu software de specialitate (ArcGIS, MapINFO, OpenSourse etc.). 
Să integreze si să opereze cu date/informații SIG. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Generalitati. Scurt istoric. Sisteme. Caracteristici generale ale 
sistemelor. Conexiuni. Clasificarea sistemelor informationale.  

2 - 

T2. Componentele, implementarea  si functionarea GIS/SIG. Software-pachete de 
programe SIG. Software ESRI. Etapele de implementare si utilizarea a unui GIS.  

4 1 

T3. Date SIG. Baze de date. Structuri de date. Harta analogica. Harta   digitala. 
Modele de date. Geo-referentierea datelor. Strate de date.  

4 1 

T4.Modelarea geoinformationala. Modelul geoinformatic al lumii reale.  Concept. 
Surse. Simplificari şi idealizari.  

4 1 

T5.Inițiere in Software ArcGIS Desktop. Nivel de licente. Interfata. Mod de 
functionare si operare.  

4 1 

T.6. Noţiuni de analiză geografică. Semnificația si tpuri de analize geografice.  4 1 

T.7 Web GIS Tehnologii. GEO-portale. Evolutia, Functii, Sevicii.  2 1 

T.8. Open Source GIS. Generalitati. Evolutia. gvSIG, GisQUIT mod de functionare 2 1 

T.9. Directiva INSPIRE Semnificaţia. Obiective, definiţii, condiţii, servicii. 
Schimbările cerute de INSPIRE în Învatamint 

2 1 

T.10 Proiecte aplicatii GIS. Exemple de proiecte (organizarea teritoriului, 2 
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cadastru, dezastre naturale etc.)  

Total prelegeri: 30  8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Sinteza a cursului (Structura, exigente). Studiul laboratorului, hardware si 
software. Reguli de conduita. Stabilirea ID, parola. Mod de accesare a software. 

2 1 

LL2. Studiul interfeței a componentelor ArcMap.  ArcCatalog. ArcToulbox. Acţiuni 
de iniţiere. Operări cu  ArcGIS.  

2 

LL3. Operari cu  ArcGIS.  Studiul relaţiilor obiect-atribut. Explorarea beneficiilor 2 1 

LL4. Operari cu  ArcGIS.  Crearea machetelor de hartă 2 1 

LL5. Identificarea geospaţială a datelor. Utilizarea coordonatelor pentru găsirea 
obiectelor în spaţiu. Efectuarea măsurătorilor pe hartă. 

2 1 

LL6. Reprezentarea datelor Spaţiale. Datele vector şi raster în ArcMap 4 1 

LL7. Datele spaţiale. Utilizarea metadatelor 4 1 

LL8. Interogarea datelor. Crearea interogărilor în ArcMap. Interogări de locaţii în 
ArcMap. Interogarea datelor în baza atributelor şi locaţiilor.  

4 1 

LL9. Analiza relaţiilor spaţiale. Utilizarea funcţiei Intersect pentru suprapunerea 
entităţilor. Utilizarea Buffer. Analiza datelor utilizînd instrumentele Buffer şi 
Overlay 

4 1 

LL10. Soluţii SIG. Cercetarea spaţială a tuturor datelor.  4 

Total lucrări de laborator/seminare: 30  8 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Grama V., Dilan V, L. Nistor, A Iacovlev, Tehnologii GIS cu ArcGIS, 2006, UTM, 150 ex. 
2. Sorina Dumitru,  Sisteme Informatice Geografice, Note de curs. Universitatea OVIDIUS 

Constanta, 2003,  V:\Programe_de_invatamint_DT_2016_2017\Grama Vasile\Semestrul 
de primavara\SI_SIG\Materiale DID,  

3. Săvulescu C. Fundamente GIS. Bucureşti 2000;  
4. Software ArcGIS ESRI – licentiat 2005, Server catedra GCG, instructiuni. 

V:\Programe_de_invatamint_DT_2016_2017\Grama Vasile\Semestrul de 
primavara\SI_SIG\Materiale DID,  

5. Курс лекций по дисциплине «Геоинформационные системы». «Сибирская 
Государственная Геодезическая Академия», 2008. Server catedra GCG, instructiuni. 
V:\Programe_de_invatamint_DT_2016_2017\Grama Vasile\Semestrul de 
primavara\SI_SIG\Materiale DID, 

Suplimentare 1. Peter A. Burrough ... Principles of Geographical Information System Lzn Manole... Mapping 
our Word. 2002 ESRI 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

 
Standard minim de performanţă 
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Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea cunoștințelor teoretice si îndemânărilor practice de operare cu SIG 
Examenul include partea scrisă (test de circa 10 întrebări/subiecte) cu durata de 40-60 min si partea verbala 
(circa 5-7 min per student).  

 


