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F.02.O.006  TOPOGRAFIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Geodezie, Cadastru și Geotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobiluluI 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2 
2 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 − 30 30 

f/r 120 10 10 50 50 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ − 

Conform competenţelor Noțiuni de bază de geometrie și trigonometrie. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Materiale topografice. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi 
convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator Sala trebuie dotată cu calculatoare și echipamente de specialitate (teodolite, nivele, 
stații totale). Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrărilor de laborator și lucrărilor grafice – o 
săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 2. Achiziția și interpretarea informației necesare pentru soluționarea problemelor din 
domeniul măsurătorilor terestre. 

 Utilizarea conceptelor şi metodelor de bază ale topografiei generale  în vederea asumării 
tehnicilor de ridicari a elementelor topografice. 

 Identificarea, definirea şi descrierea principiilor, teoriilor şi conceptelor de bază ale 
alcătuirii şi funcţionării diferitelor categorii de instrumente, aparate de măsurare a 
distanţelor, unghiurilor, altitudinilor folosite în topografie. 

 Înţelegerea şi explicarea principalelor metode utilizate la întocmirea planurilor și hărților 
topografice. 

 
 

Competenţe CP 3. Implementarea și utlizarea noilor software și tehnologii pentru rezolvarea 
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profesionale /soluționarea sarcinii specifice topografiei generale (de măsurare, prelucrare a datelor). 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 

tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii 
măsurătorilor terestre în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Înţelegerea, explicarea și verificarea principalelor metode de reprezentare şi efectuare 
de măsurători şi calcule pe planuri şi hărţi cu ajutorul unor programe software specifice. 

 Compararea metodelor, tehnicilor și procedeelor efectuate în domeniul măsurătorilor 
terestre în corespundere cu tehnologiile asociate. 

 Organizarea bazei operaţionale necesare în utilizarea metodelor şi tehnologiilor adecvate 
pentru ridicările topografice. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesionale de inginer şi executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea 
deciziilor. 

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, îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor 
de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cursul și lucrările de laborator/grafice urmărește pregătirea viitorului inginer 
evaluator în domeniul măsurătorilor terestre privind tehnicile și metodele ridicării 
topografice. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă principiile de bază a instrumentelor şi a metodelor folosite la ridicări 
planimetrice şi altimetrice. 
Să cunoască, interpreteze și să citească hărțile și planurile topografice. 
Să aplice corect procedeele și metodele de utilizare a instrumentelor topografice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Generalități introductive asupra măsurătorilor terestre. 2 1 

T2. Sisteme de coordonate. Elemente topografice ale terenului. 2 1 

T3. Planuri și hărți topografice. 2 1 

T4. Noțiuni privind erorile de măsurare. 2 1 

T5. Planimetrie. Instrumente pentru ridicarea planimetrică. Masurători. 4 1 

T6. Compensarea drumuirilor planimetrice. 4 1 

T7. Altimetrie. Instrumente pentru ridicarea altimetrică. Măsurători. 4 1 

T8. Compensarea drumuirilor altimetrice. 2 1 

T9. Profil longitudinal și trnsversal. Sistematizarea pe verticală. 4 1 

T10. Tahimetrie. Instrumente și ridicări tahimetrice. Întocmirea planului. 4 1 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminare 

LL1. Rezolvarea problemelor inginereşti pe hărţi şi planuri topografice. 8 1 

LL2. Studiul teodolitului 2T30. Verificări, reglări și măsurători. 5 1 

LL3. Calculul și compensarea drumuirilor planimetrice. Întocmirea planului 
topografic. 

5 2 

LL4. Studiul nivelei Ni-3. Verificări, reglări și măsurători. 5 1 

LL5. Calculul și compensarea drumuirilor altimetrice. Întocmirea profilului 
longitudinal și transversal. 

5 2 

LL6. Studiul nivelei cu compensator N-3K. Verificări și reglări. 8 1 

LL7. Sistematizarea pe verticală. 9 2 

Total lucrări de laborator: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 
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3. Turculeț M., Grama V. Curs introductiv în topografie. Chişinău.: Secția Redactare și Editare a 

U.T.M, 2004. – 238 pag. 
4. Cadocinicov A. Topografie. Curs universitar. Chișinău.: Secția Redactare și Editare a U.T.M., 

2010. – 196 pag. 
5. Manea R. Topografie generală. București.: Ed. Cartea universitară, 2007. – 82 pag. 
6. Măsurători terestre. Fundamente. Vol I, II, III. Matrix ROM Bucureşti, 2002. 
7. Manea R., Iordan D., Călin M. Ghid de rezolvare a problemelor de topografie. București.: 

Editura Cartea Universitară, 2007. – 257 pag. 

Suplimentare 8. Atlas de semne convenționale pentru planuri topografice la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 și 
1:500. : Agenția Relații Funciare și Cadastru.,2016. 

9. http://www.arfc.gov.md/acte_normative/legi. 
10.  geoportal.md. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% − 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii procedeelor și metodelor de utilizare a 
instrumentelor, precum și interpretarea, întocmirea de planuri topografice. 
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