
ANEXA 1 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2021-2022 
 

Anul de studiu II / Semestrul II 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

1.3. Departamentul  de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Măsurători terestre și cadastru /  
- Inginer geodez - 216502 
- Inginer topograf - 216504 
- Consilier cadastru  - 216507 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Prelucrarea automată a datelor geodezice 2 2.2. Cod disciplină IG2205 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. ing. Ioan IENCIU 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect. univ. dr. ing. George Emanuel VOICU 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite** 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala dotata cu videoproiector/tabla 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  Laboratoare dotate cu  aparatură topografică 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri şi hărţi 
topografice şi tematice. 
C3. Ridicarea reţelelor tehnico – edilitare prin efectuarea măsurătorilor unghiulare, de distanţe, 
de diferenţe de nivel, în scopuri geodezice şi reducerea acestora la suprafaţa de referinţă. 
C6. Realizarea de sisteme informaţionale în cadastru şi în domeniile de specialitate, precum şi 
utilizarea lor pentru lucrări de publicitate imobiliară şi pentru evaluarea proprietăţii imobiliare. 

Competenţe transversale  - 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Programa are în vedere implementarea unei rutine în ceea ce priveşte prelucrarea automată a 
datelor obţinute din teren atât cu instrumente clasice cât şi cu cele moderne, având în vedere 
softurile licenţiate aflate în dotarea Universităţii. 
În scopul acoperirii tuturor temelor, s-a optat, pentru lucrări aplicative cu teme complementare 
în scopul aprofundării temelor tratate la curs. 

7.2 Obiectivele specifice Obiectivele specifice se referă la utilizarea softurilor topografice în prelucrarea măsurătorilor 
efectuate cu diferite aparate topografice și geodezice 

 
 



8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Noţiuni introductive. Generalităţi Prelegere, Suport video 2 ore 

2. Programul Caltop – prezentare generală Prelegere, Suport video 2 ore 

3. Programul Caltop – prezentarea submeniurilor de calcul Prelegere, Suport video 2 ore 

4. Programul Caltop – prezentarea opţiunilor de calcul Prelegere, Suport video 2 ore 

5. Programul Caltop8 – prezentarea generală Prelegere, Suport video 2 ore 

6. Programul Caltop8 – prezentarea meniurilor de lucru Prelegere, Suport video 2 ore 

7. Programul Toposys – prezentare generală versiunea 3.0 Prelegere, Suport video 2 ore 

8. Programul Toposys – prezentarea meniurilor de lucru Prelegere, Suport video 2 ore 

9. Programul Toposys – prezentare generală versiunea 5.0 Prelegere, Suport video 2 ore 

10. Programul Toposys – prezentarea meniurilor de lucru Prelegere, Suport video 2 ore 

11. Programul Toposys – prelucrarea datelor în lucrările planimetrice Prelegere, Suport video 2 ore 

12. Programul Toposys – compensarea datelor în lucrările planimetrice Prelegere, Suport video 2 ore 

13. Programul Toposys – prelucrarea datelor în lucrările de nivelment Prelegere, Suport video 2 ore 

14. Programul Toposys – compensarea datelor în lucrările de nivelment Prelegere, Suport video 2 ore 

Bibliografie 
1. Ienciu, I.; Oprea, L. - Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru, Editura Aeternitas, Alba-

Iulia, 2009; 
2. Ienciu, I. - Exploatarea programelor topografice, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, 2006. 

8.2. Seminar-laborator   

1. Întocmirea unui carnet de teren Aplicaţie pe calculator 2 ore 

2. Programul Caltop – prezentare generală Aplicaţie pe calculator 2 ore 

3. Programul Caltop – importul datelor şi prelucrarea drumuirilor Aplicaţie pe calculator 2 ore 

4. Programul Caltop – calculul radiatelor şi exportul datelor Aplicaţie pe calculator 2 ore 

5. Programul Caltop8 – prezentare generală Aplicaţie pe calculator 2 ore 

6. Programul Caltop8 – utilizare Aplicaţie pe calculator 2 ore 

7. Programul Toposys – prezentare generală şi formatarea carnetelor de teren Aplicaţie pe calculator 2 ore 

8. Programul Toposys – importul datelor şi calculul drumuirilor planimetrice Aplicaţie pe calculator 2 ore 

9. Programul Toposys – compensarea drumuirilor planimetrice, actualizarea datelor 
şi calculul radiatelor 

Aplicaţie pe calculator 2 ore 

10. Programul Toposys – calculul radiatelor Aplicaţie pe calculator 2 ore 

11. Programul Toposys – importul datelor şi calculul drumuirilor de nivelment Aplicaţie pe calculator 2 ore 

12. Programul Toposys – compensarea drumuirilor de nivelment, actualizarea 
datelor şi calculul radiatelor 

Aplicaţie pe calculator 2 ore 

13. Programul Toposys – exportul datelor Aplicaţie pe calculator 2 ore 

14. Susţinerea lucrărilor de laborator Aplicaţie pe calculator 2 ore 

Bibliografie 

1. Ienciu, I.; Oprea, L. - Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru, Editura Aeternitas, Alba-
Iulia, 2009; 

2. Ienciu, I. - Exploatarea programelor topografice, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, 2006. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt corelate cu cerinţele pieţei muncii din domeniul măsurătorilor terestre şi corespund cerinţelor tehnice 
privind prelucrarea informatizată a măsurătorilor geodezice și topografice 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi completă a 
cerinţelor subiectelor de examen 

Examen cu cel puţin 2 subiecte de 
verificare – oral/scris 

60% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 40% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5 pentru fiecare subiect şi probă de evaluare / verificare 
Demonstrarea competenţelor în:  utilizarea softurilor topografice. 

 
Data completării                       Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar / laborator 
   
……………..          ……………………………….                      ………………………………. 
            
 
Data avizării în Departament                                          Semnătura Directorului de Departament 
 
……………..                                                              ………………………………. 
   
 

 
 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    

 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


