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Date generale
În baza coontractului nr
2014 , firma SRL”ECOLOGIE-EXPERT” a executat lucrări topogeodezice pentru proiectarea staţiei de transfer com Cania,r-nul Cantemir.
Lucrările topo-geodezice cuprind următoarele:



Lucrari pregătitoare
Lucrări topografo-geodezice.

Lucrările au fost executate conform sarcinii tehnice cu respectarea următoarelor documentelor normative în vigoare:






Atlas de semne convenţionale pentru planurile şi cadastrale la scările 1:5000,
1:2000, 1:1000 şi 1:500, Chişinău, 1997 г.;
"Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000, и 1:500", М., Недра, 1982 г.;
Временные редакционно-технические указания по созданию цифровых кадастровых планов. Кишинэу, OIPPC, 2001 г.;
Предписание по выполнению работ по наземной съемке масштаба 1:2000.
Кишинэу, OIPPC, 2001 г., (версия от 18.09.2002);
Предписание по выполнению работ по наземной съемке GPS масштаба
1:2000. Кишинэу, OIPPC, 2001 г., (версия от 19.05.2003).

1. Descrierea fizico-geografică.
Comuna Cania se află înr-nul Cantemir în partea de sud a republicii Moldova la o distanţă
de 100 km spre sud de la or Chişinău. Clima este continentală-moderat cu iarnă scurtă şi
caldă şi cu veri lungi şi călduroase. Temperatura medie a lunii iulie este de + 19.5˚С, temperatura maximală atinge + 40˚С.
Iarna se caracterizează ca fiind nestabilă cu dese încălziri. Temperatura medie a lunii ianuarie - 4˚С. Temperatura minimă ajunge pînă la -35˚С.
Precipitaţiile maximale se întîlnesc în perioda de primăvară sau toamnă dar unii ani se caracterizează prin a fi mai secetoşi.
Vegetaţia este alcătuită din vii şi livezi, culturi cerealiele şi cu multă vegetaţie de stepă.
Durata sezonului agricol -7 luni.

2. Studiul topografo-geodezic al teritoriului
În procesul de analiză a materialelor topo-geodezice sa constatat că în localitate
există reţeaua de poligonometrie şi reţeaua de îndesire executată de institutul INGEOCAD
2003 an.

3. Lucrările topografo -geodezice
3.1. Tipul şi volumul lucrărilor executate
Nr.ord.

Tipul lucrării

Unitate de
măsură

Volum

Nr.ord.

Tipul lucrării
Cercetarea punctelor RGÎ

1.
2.

Marcarea în teren a punctelor de ridicare

3.

Ridicre de teren

Unitate de
măsură

Volum

punct

2

punct

243

ha

5ha

3.2. Organizarea, controlul tehnic şi primirea lucrărilor executate
Executarea, cordonarea şi controlul lucrărilor topo-geodezice a fost executată de
specialiştii firmei SRL”ECOLOGIE-EXPERT”
3.3. Lucrările topo-geodezice
Lucrările au fost executate în conformitate cu sarcina tehnică şi normativele în vigoare, pentru ridicări topografice la scara 1:500.
Aceste prospecţiuni inginereşti cuprind:
 Cercetarea puntelor reţelei de îndesire;
 Determinarea punctelor de ridicare prin metoda măsurătorilor GPS


Ridicare de teren prin metoda măsurătorilor tahimetrice.

3.4. Cercetarea reţelei geodezice de îndesire
Înainte de a începe lucrările geodezice au fost efectuate lucrări de cercetare a reţelei geodezice de îndesire.
Repararea punctelor reţelei geodezice nu sa executat.
Punctele au fost cercetate avînd schiţele de marcare şi descrierea de amplasare a
lor.
3.5. Crearea reţelei de ridicare
Crearea reţelei de ridicare a fost executată prin metoda măsurărilor GPS.
Ca staţia de referinţă au fost folosite punctul de baza.Chisinau de la Universitatea
Tehnica. Controlul staţiei de referinţă a fost executat la punctul . Regimul de executare a
măsurătorilor GPS a fost RealTime Survey. Sistemul de coordonate MoldRef-99.
3.6. Ridicarea de teren a planului de contur
Ridicarea de teren a fost executată cu ajutorul tahimetrului electronic TC-407.
Concomitent cu executarea drumuirei tahimetrice se alcătuia schiţa de teren a
conturului măsurat. În caz de necesitate se executau măsurări liniare, folosind panglica de
oţel.

3.7. Lucrări de birou
Lucrari de birou au cuprins:
 stocarea şi prelucrarea măsurătorilor GPS
 stocarea şi prelucrarea măsurătorilor tahimetrice
 calculul şi compensarea măsurătorilor din teren
 excutarea planului topografic la scara 1:500
 formarea şi scoaterea la imprimantă a planurilor topografice
 executarea schemelor de măsurare
 alcătuirea catalogului de coordinate
 executarea dosarului tehnic

4. Concluzii
Lucrările topo-geodezice au fost executate conform cerinţilor şi normativelor în vigoare.

Inginer geodez: Beliman I.
Executat

4.1. Catalogul de coordonate a punctelor de reper

Проект:

4.2. Caracteristicile drumuirei tahimetrice

4.3. Lista materialelor transmise bineficiarului şi altor organizaţii

Nr.ord.

Denumire

Unitate de
măsură

Cantitate

Remarcă

Bineficiar
1

Raport tehnic

caiet

3

-

2

Palnuri

Foi

1

-

3

Disc cu informaţie

disc

1

-

Executant: SRL”ECOLOGIE-EXPERT”
1

Dosar tehnic

2

Disc cu informaţie

mapă

1

disc

1

-

4.4. Tipul de centre a punctelor geodezice

ТИП М1

