
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2022-2023 

 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  de Informatica si Inginerie 

1.3. Departamentul  Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

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

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria prelucrarii masuratorilor geodezice 2.2. Cod disciplină IG1204 

2.3. Titularul activităţii de curs Koncsag Magdolna Eva 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Koncsag Magdolna Eva 

2.5. Anul de studiu I 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 
învăţămînt 

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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

3.9 Total ore studiu individual 44 

3.10 Total ore pe semestru 100 

3.11 Numărul de credite** 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe C1. Proiectarea şi realizarea de reţele geodezice spaţiale pentru ridicări 
topografice, cadastrale şi alte lucrări inginereşti 
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. 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Proiectarea şi realizarea de reţele geodezice spaţiale pentru ridicări topografice, cadastrale şi 
alte lucrări inginereşti 
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. 

Competenţe transversale - Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile faţă 
de domeniul ingineriei geodezice. 

- Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a 
competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 



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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezenta programă cuprinde tematica cursurilor şi laboratoarelor de 
teoria prelucrarii masuratorilor geodezice, care se efectuează cu anul 
I, semestrul 2, specializarea MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI 
CADASTRU, învăţământ de lungă durată. Este concepută pentru a se 
desfăşura pe parcursul unui semestru universitar cu câte patru ore pe 
săptămână - două de predare şi două de laborator. 
Obiectivele generale ale acestei programe sunt: 
- capacitatea de compensare a masuratorilor topo-geodezice 
executate in teren prin metoda directa de aceasi precizie si precizii 
diferite. 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea definitiei, a scopului si obiectul Teoriei prelucrarii 
masuratorilor geodezice. Cunoasterea clasificarii masuratorilor, a 
selecţiei echipamentelor pentru realizarea lucrarilor in teren, a 
procesului de masurare respectiv cel de calcul in vederea 
prelucrarii masuratorilor efectuand corectii pentru marimile 
masurate; 

- cunoasterea metodelor de prelucrare a masuratorilor;  

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii  

1. Obiectul şi importanţa disciplinei. 2 ore Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

2. Clasificarea erorilor. 2 ore Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

3. Clasificarea masuratorilor. 2 ore Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

4. Eroarea probabila, eroarea limita, eroarea relativa, 
rezultatele masuratorilor, consecinta formulei Gauss 2 
ore 

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

5. Compensarea masuratorilor directe de aceeasi 
precizie. 2 ore 

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

6. Determinarea valorii probabile. Erori aparente si 
reale. 2 ore 

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

7. Eroarea medie patratica a unei singure masuratori. 
Eroarea medie patratica a mediei aritmetice. 2 ore  

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

8.Compensarea masuratorilor directe de precizii diferite. 
Definire, determinarea valorii probabile 2 ore 

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

9. Expresia ponderilor. 2 ore Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

10. Masuratori indirecte. Definirea masuratorilor 
indirecte de aceeasi precizie.  4 ore 

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

11. Scrierea sistemului de ecuatii de erori. Calculul 
coeficientilor necunoscutelor. 2 ore 

Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

12. Scrierea sistemului de ecuatii normale. 4 ore Prelegere 
Conversaţie 
Exemplificări 

Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de 
compensarea măsurătorilor geodezice – curs 
universitar-Editura Risoprint, 2009 

Bibliografie 
1. N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor mai mici patrate, Editura Universitas Petrosani, 1999. 
2. M. Palamariu E. Koncsag.- Compensarea masuratorilor si statistica, Seria didactica, Alba Iulia, 2008. 
3. Dima, N. - Geodezie, Litografia U.T.P., 1985. 
4. Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de compensarea măsurătorilor geodezice – curs universitar-Editura Risoprint, 

2009. 

8.2. Seminar-laborator   

1. Obiectul şi importanţa disciplinei. 2 ore Conversaţie 
Exemplificări  

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 



2. Clasificarea erorilor. 2 ore Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

3. Clasificarea masuratorilor. 2 ore Conversaţie 
Exemplificări 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

4. Eroarea probabila, eroarea limita, eroarea relativa, 
rezultatele masuratorilor, consecinta formulei Gauss 2 
ore 

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

5. Compensarea masuratorilor directe de aceeasi 
precizie. 2 ore 

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

6. Determinarea valorii probabile. Erori aparente si 
reale. 2 ore 

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

7. Eroarea medie patratica a unei singure masuratori. 
Eroarea medie patratica a mediei aritmetice. 2 ore  

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

8.Compensarea masuratorilor directe de precizii diferite. 
Definire, determinarea valorii probabile 2 ore 

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

9. Expresia ponderilor. 2 ore Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

10. Masuratori indirecte. Definirea masuratorilor 
indirecte de aceeasi precizie.  4 ore 

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

11. Scrierea sistemului de ecuatii de erori. Calculul 
coeficientilor necunoscutelor. 2 ore 

Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

12. Scrierea sistemului de ecuatii normale. 4 ore Calcule, 
Exemplificări, 
Aplicaţii practice 

N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor 
mai mici patrate, Editura Universitas 
Petrosani, 1999. 

Bibliografie 
1. N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor mai mici patrate, Editura Universitas Petrosani, 1999. 
2. M. Palamariu E. Koncsag.- Compensarea masuratorilor si statistica, Seria didactica, Alba Iulia, 2008. 
3. Dima, N. - Geodezie, Litografia U.T.P., 1985 
4. Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de compensarea măsurătorilor geodezice – curs universitar-Editura Risoprint, 

2009 

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei vor ajuta studenţii care studiază această disciplină sa aprecieze calitatea masuratorilor efectuate in teren si 
a rezultatelor finale obtinute din acestea. Studentii vor putea compensa masuratorile efectuate prin diferite metode si vor obtine cele 
mai bune valori ale acestora. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrare scrisa 40% 

1.6 Standard minim de performanţă:  
Obţinerea notei minime 5 (cinci) pentru fiecare subiect şi probă de evaluare. 
Demonstrarea competentelor: 
Prelucrarea masuratorilor efectuate in teren prin masuratori directe de acesi precizie/precizii diferite si indirecte de aceeasi precizie. 

 
Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
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.  


