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1. INFORMATII CONTRACTANT 

 

CONTRACTANT:  SC INTERCONSTRUCT SRL 
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2. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII 

2.1. Descriere generală 

Activitatea „Recunoaşterea terenului” se împarte în două operaţiuni distincte, şi anume: 

a. Definitivarea locaţiilor unde vor fi amplasate bornele ce vor compune reţeaua 

de sprijin pentru navigaţie. Fiecare locaţie cuprinde 3 borne geodezice: borna 

Martor, borna Azimutală şi borna de Referinţă(M-A-R); Această etapă 

corespunde capitolului III Lucrări de geodezie, activitatea 1.1 Recunoaştere teren - 

definitivarea locaţiilor. 

b. Identificarea reperilor de nivelment, mai precis a acelora din lista FNG. 

Conform Caietului de sarcini, pentru determinarea altimetrică a coordonatelor 

reţelei se vor utiliza reperi de nivelment din reţeaua naţională. Conform 

preciziilor impuse de caietul de sarcini şi de specificaţiile inginerului s-au luat în 
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considerare doar reperii de ordinul 1 şi 2. În concluzie, această activitate 

presupune identificarea reperilor existenţi în teren. Această etapă corespunde 

capitolului III Lucrări de geodezie, activitatea 2.1 Recunoaştere teren – 

identificarea reperilor de nivelment. 

În actualul raport de activitate se vor detalia operaţiunile executate, personalul şi 

echipamentele utilizate în realizarea celor două activităţi. De asemenea se vor evidenţia şi 

problemele întâmpinate în desfăşurarea activităţii. 

 

2.2. Perioada de desfăşurare a activităţilor 

Prima activitate care face parte din “Recunoaşterea terenului”, Definitivarea locaţiilor, 

a început cu data de 1 Aprilie 2013 şi s-a finalizat pe data de 26 Aprilie 2013. Datorită unor 

condiţii meteorologice nefavorabile amplasamentul locaţiilor 98 şi 99 s-a vizitat în luna mai. De 

asemenea  tot în luna mai s-au revizitat şi alte locaţii care au trebuit repoziţionate întrucât 

acestea se aflau pe terenul concesionate, închiriate sau relocate la solicitarea proprietarilor 

care au în proprietate terenurile. 

Cea de-a doua activitate, Identificarea reperilor de nivelment, a început de pe data de 

4 Aprilie 2013 şi s-a finalizat la sfârşitul lunii Mai 2013. 

 

2.3. Mobilizarea personalului necesar  

Din partea antreprenorului pentru Definitivarea locaţiilor au participat 4 persoane (un 

inginer geodez, un tehnician topo, un inginer construcţii hidrotehnice, şi un inginer geolog) la 

realizarea operaţiunilor din teren şi încă 5 persoane la realizarea operaţiunilor de birou. 

În cazul Identificării reperilor de nivelment, au participat 6 persoane (3 echipe 

formate din 2 persoane, ingineri geodezi) pentru realizarea operaţiunilor de teren. Pentru 

realizarea activităţilor de birou din partea antreprenorului lucrării au participat 3 persoane (3 

ingineri geodezi). 

 

2.4. Echipamentele utilizate 

 
În principiu, cele două activităţi care compun Recunoaşterea terenului cuprind 

operaţiuni asemănătoare: locaţiile se identifică şi se înregistrează cu GPS-uri, se realizează 

poze pe teren şi respectiv la birou se realizează schiţe de descriere finală a amplasamentului 
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(fie că este vorba de amplasamentul bornelor sau de reperi de nivelment identificaţi în teren). 

În concluzie echipamentele utilizate în Recunoaşterea terenului sunt descrise în Tabelul 1 şi 

Tabelul 2 de mai jos: 

 

Tabel nr. 1 – Echipament folosit pe teren: 

Nr. 
crt. Echipament/Utilaj 

1 3 autoturisme 
2 4 GPS-uri performante de mână 
3 3 laptopuri 
4 4 Aparate foto 

 

Tabel nr. 2 – Echipament folosit la birou: 

Nr. 
crt. Echipament/Utilaj 

1 5 calculatoare performante 
2 1 ploter 
3 2 imprimante A3,A4 

 

3. OPERAŢIUNILE ŞI PROBLEMELE ÎNTÂMPINATE ÎN REALIZAREA ACTIVITĂŢII 
DE RECUNOAŞTERE A TERENULUI 

3.1. Stabilirea locaţiilor 

Definitivarea amplasamentului locaţiilor a început pe data de 1 aprilie 2013 şi s-a 

efectuat pe loturi. Pentru identificare locaţiilor s-au folosit schiţele și datele furnizate în Studiul 

de Fezabilitate primit. După identificarea acestora s-a reanalizat dacă nu cumva este zona este 

inundabilă (perioada în care s-a făcut definitivarea locaţiilor fiind foarte prielnică acestui lucru. 

A se vedea Anexa 5, privind cotele Dunării în luna Aprilie). În cazul în care aceasta era 

inundabilă, poziționată la o distanță prea mare de Dunăre  sau era mult prea apropiată de alte 

locaţii, locaţia s-a repoziţionata, dar ţinând cont de numărul locaţiilor pe fiecare lot și a 

condițiilor stabilite prin caietul de sarcini pe care trebuie să le indeplinească fiecare locație.  

Pe teren s-au realizat Procese verbale de stabilire a amplasamentului, Schiţa obstrucţiilor 

GPS pentru fiecare bornă din fiecare locaţie, Schița de amplasament și acces la locația 

respectivă, coordonatele bornelor aproximative , precum şi un tabel centralizator privind 

Condiţiile de amplasament. Aceste documente au fost executate pe teren în momentul în care s-

a stabilit amplasamentul fiecărei locaţii sau a bornelor din locaţii. Aceste documente au fost 

scanate şi se găsesc pe DVD-ul ataşat raportului. 
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În cele ce urmează se va descrie problemele întâmpinate pe fiecare lot, dacă şi cum au 

fost repoziţionate. De asemenea, pentru o mai bună înţelegere, aceste date au fost centralizate 

în tabelul din Anexa 1, privind definitivarea locaţiilor fiind actualizate cu modificările făcute 

până în data de 15.06.2013 apărute în activitatea de obținere a acordurilor de la proprietarii 

terenurilor unde se vor amplasa cele 144 de locații. 

LOTUL 1 

Delegaţia pentru definitivarea locaţiei amplasamentelor bornelor aferente Lotului 1 a 

fost efectuată în perioada 9-13 aprilie 2013. La această delegaţie au participat: dl. Iancu Nicolae 

din partea AFDJ, reprezentanţi ai SC INTERCONSTRUCT SRL, reprezentanţi din partea 

Tehnogis Grup precum şi reprezentanţi ai ACN SA (Administraţia Canalelor Navigabile). 

Repoziţionări ale amplasamentelor bornelor: 

• Locaţia 133,  repoziţionată în aval de ecluza Cernavodă la solicitarea ACN (deținator al 

terenului) şi IPTANA Bucureşti (în calitate de proiectant general al celor 2 canale 

navigabile); 

• Locaţia 137, de asemenea amplasamentul Locaţiei 137 a fost schimbat în aval de ecluza 

Ovidiu, tot la solicitarea ACN şi  IPTANA; 

• Locaţia 135, amplasament nou, pe malul stâng al CDMN. Vechea locaţie, cea din Studiul de 

Fezabilitate, se afla pe un teren ce a fost concesionat unor dezvoltatori imobiliari; 

• Locaţia 142, poziţie nouă, la cca. 600-700 m în aval, poziţie care uşurează accesul atât de 

pe uscat cât (mai ales) cel de pe apă; 

• Locaţia 144, la cererea Primăriei Mun. Constanţa, deoarece vechiul amplasament era pe 

un teren din zona centrului vechi (peninsulă), care urmează să intre într-o vastă lucrare de 

reabilitare, Locaţia 144 a fost repoziţionată pe un teren ce aparţine primăriei, ce se află în 

curs de analizare de către reprezentanții primăriei. 
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LOTUL 2 

Primul lot vizitat a fost LOTUL 2, lot care cuprinde cele 3 braţe ale Dunării, precum şi o 

parte a Dunării maritime, mai precis până la mila 62. Acest lot cuprinde 22 de locaţii: 1→5 pe 

braţul Sf. Gheorghe, 6→12 pe braţul Sulina, 13→17 pe braţul Chilia şi 18→22 pe Dunăre. 

Vizitarea şi definitivarea amplasamentelor celor 22 de locaţii s-a desfăşurat în perioada 

1-6 aprilie 2013, cu o ambarcațiune pusă la dispoziție de către antreprenor. 

Echipa care a afectuat deplasarea a fost alcătuită din reprezentanţii AFDJ Galaţi (dna. 

Oprescu Adina şi dl. Iancu Nicolae, reprezentanţi ai beneficiarului lucrării), reprezentanţi ai SC 

INTERCONSTRUCT SRL, în calitate de executant al lucrării şi reprezentanţi ai Tehnogis Grup, în 

calitate de subcontractant. 

Definitivarea amplasamentului fiecărei locaţii în parte a fost stabilită de comun acord, 

criteriile de selecţie a acestora fiind cele stipulate în Studiul de Fezabilitate şi în Caietul de 

Sarcini (ex: teren stabil şi neinundabil, distanţe corespunzătoare între locaţii, acces apă şi 

uscat, recepţionare optimă a semnalului dGPS la 5 Km, acces la reţeaua geodezică naţională, 

amplasamentele să nu fie pe terenuri proprietate particulară ori concesionate, etc. 
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Locaţiile la care au fost necesare repoziţionări ale amplasamentelor din Studiul de 

Fezabilitate au fost: 

• Locaţia 1, la vărsarea braţului Sf. Gheorghe în Marea Neagră, locaţie ce a fost reamplasată 

de pe malul drept pe cel stâng, mai exact în zona falezei şi a noului port din intravilanul 

oraşului Sf. Gheorghe. Acest lucru a fost necesar deoarece, în urma modernizării mai sus 

amintitei faleze, terenul amplasamentului celor trei borne este complet stabil, neinundabil 

astfel locația respectă condițiile de amplasare din caietul de sarcini; 

• Locaţia 2, de asemenea a fost strămutată pe malul stâng, la data efectuării acestei 

recunoaşteri cotele apelor Dunării fiind apropiate nivelului maxim atins. Astfel, s-a hotărât 

acest nou amplasament, solul malului stâng dovedindu-se neinundabil; 

• Locaţia 7, repoziţionată în amonte de Sulina la cererea AFDJ, la confluenţa Dunării cu 

canalul “Gârla Busurca”, la solicitarea beneficiarului; 

• Locaţia 8, vechiul amplasament s-a dovedit a nu fi corespunzător, motiv pentru care 

locaţia a fost mutată pe malul stâng al braţului Sulina, la cca. 2 Km în amonte; teren stabil, 

acces uşor de pe apă; 

• Locaţia 9, din considerente asemănătoare şi Locaţia 9 a fost repoziţionată pe malul stâng, 

vis-à-vis de Canalul Caraorman; 

• Locaţia 18, accesul dificil, mai ales de pe apă cât şi distanţă mare faţă de locaţia 19 au 

condus la necesitatea unui nou amplasament în acest caz, zona aferentă acestei locații este 

monitorizată de către AFDJ fiind una cu risc mai mare în ceea ce priveşte siguranţa 

navigaţiei; 

Celelalte locaţii vizitate şi stabilite au corespuns atât condiţiilor impuse în Caietul de 

Sarcini, cât şi acelora din Studiul de Fezabilitate. 
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LOTUL 3 

În ceea ce priveşte Lotul 3, locaţiile care au presupus probleme şi au trebuit 

repoziţionate sunt următoarele: 

• Locaţia 37, amplasament nou, la cca. 2 Km în aval faţă de cel din Studiul de Fezabilitate. La 

data la care a fost stabilită Locaţia 37, conform Studiului de Fezabilitate, zona respectivă nu 

era inundată. În aprilie 2013 vechiul amplasament se găsea sub apele revărsate ale 

Dunării, fapt ce a determinat repoziţionarea acestuia; 

• Locaţia 44, locaţie relocață la cererea AFDJ din considerente de siguranţă a navigaţiei, 

zonă critică aferentă noi poziții ; 

• Locaţia 49, din considerente asemănătoare cu cele de la Locaţia 37 (zonă inundabilă la 

cote ridicate ale Dunării) s-a luat decizia repoziţionării Locaţiei 49; 

• Locaţia 52, terenul stabil, accesul mai uşor, cât şi siguranţa sporită a protecţiei bornelor în 

timp (în vecinătate se află un canton aparţinând Apelor Române) au fost factori ce au 

determinat strămutarea acestei locaţii; 

• Locaţia 53, întrucât amplasamentul bornelor Locaţiei 52 a fost adus cu cca. 2 Km în aval 

către Locaţia 53, dar şi din considerente tehnice şi aceasta din urmă a fost relocată în noul 

amplasament; 

• Locaţia 58, locaţie mutată cu cca. 600 m în aval, din parcul Mun. Călăraşi în zona portului, 

în apropierea AFDJ Călăraşi; 

• Locaţia 25, la data când s-a executat Studiul de Fezabilitate Locaţia 25 nu a putut fi 

poziţionată cu corectitudine, malul stâng al Dunării era inundat, terenul din zona 

concesionată fiind concesionat în vederea unor amenajări ulterioare. Astfel, acest 

amplasament a fost mutat pe malul drept, îndeplinindu-se astfel condiţiile cerute. 
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LOTUL 4 

Lotul 4 este lotul cel mai lung, cuprinzând întreaga luncă a Dunării din amonte de 

Porţile de Fier II şi până la Chiciu-Silistra. 

Faptul că mai toată lunca prezintă risc de inundaţii sau infiltraţii de apă şi la cote relativ 

mari ale fluviului, a determinat ca numeroase locaţii să fie amplasate în spatele digurilor de 

apărare ce mărginesc albia Dunării, mai exact în zona de siguranţă din spatele acestora. 

Amplasamentele ce au suferit relocări sunt următoarele: 

• Locaţia 78 a fost relocată în aval de incinta silozului din Zimnicea, terenul vechii locaţii 

fiind între timp concesionat; 

• Locaţia 82 repoziţionată cu cca. 4,5 Km în aval, poziţia din Studiul de Fezabilitate fiind 

necorespunzătoare: teren inundabil, acces dificil cu echipamentele specifice ale AFDJ-ului. 

Noul amplasament pentru Locaţia 83 în zona vămii Turnu-Măgurele, protecţia celor trei 

borne fiind mult sporită, accesibilitate crescută, distanţă optimă între locaţii; 

• Locaţia 102, la cca. 2 Km în aval de vechea locaţie; vechiul amplasament era situat în zonă 
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inundabilă, mai mult terenul aferent a fost concesionat. 

    
 

    
LOTUL 5 

Recunoaşterea şi definitivarea amplasamentelor locaţiilor aparţinând Loturilor 4 şi 5 s-

a efectuat în perioada 16-26 aprilie 2013. La această acţiune au participat: dna. ing. Oprescu 

Adina şi dl. ref. Iancu Nicolae din partea AFDJ, reprezentanţi ai SC INTERCONSTRUCT SRL şi 

reprezentanţi ai SC Tehnogis Grup SRL. 

Lotul 5 conţine locaţiile 112→132, lot aflat practic pe Clisura Dunării şi care se întinde 

de la Baziaş până dincolo de Mun. Drobeta-Turnu Severin, fluviul traversând zona vestică a 

Carpaţilor. Ca urmare, alegerea locaţiilor a impus constrângeri suplimentare, spaţiul necesar 

plantării bornelor fiind limitat (versant-drum-mal Dunăre). Cu diferenţe nesemnificative 

amplasamentele convenite au fost  cele stabilite în Studiul de Fezabilitate. Modificările realizate 

în cadrul proiectului faţă de datele din Studiul de Fezabilitate au fost făcute pentru: 

• Locaţia 126 a fost mutată în aval de localitatea Liubcova, vechiul amplasament dovedindu-

se necorespunzător cu cerinţele impuse; 

• Locaţiile 114, 115, 116 şi 117 au fost stabilite conform cerinţelor Caietului de sarcini, 
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întrucât acestea nu au fost stabilite în Studiul de fezabilitate. 

    
 

    
 

Concluzii privind Definitivarea locaţiilor. În ceea ce priveşte această etapă 

concluzionăm faptul că stabilirea amplasamentelor în teren a fost încheiată încă din luna 

Aprilie 2013, dar datorită unor avize nefavorabile şi a timpului mare de așteptare pentru 

eliberarea avizelor/acordului cu privind la statutul juridic al terenurilor, transmise de către 

primăriilor sau alte administraţii care deţin terenurile pe care sunt amplasate bornele, încă se 

mai lucrează la reamplasarea anumitor locaţii. De menţionat este faptul că aceste locaţii sunt 

foarte puţin mutate, ele rămânând amplasate în aceeaşi zonă.  

Pentru fiecare locaţie s-a realizat Schiţa de amplasament a bornelor, dar şi Planul de 

ansamblu, privind localizarea aproximativă a locaţiilor. Câteva exemple din acestea se pot 

vizualiza în Anexa 2 a prezentului raport. De asemenea aceste schiţe, precum şi planurile de 

ansamblu au fost centralizate pe locaţii şi puse pe DVD-ul ataşat prezentului raport. 

În Anexa 6 a prezentului raport se pot vizualiza mai multe poze cu privire la activităţile 

desfăşurate în Definitivarea locaţiilor. 
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3.2. Identificarea reperilor de nivelment 

În prima etapă a acestei activităţi s-au solicitat de la Fondul Naţional Geodezic(FNG) 

lista reperilor de nivelment aflaţi la maxim 15 km faţă de Dunăre sau de braţele secundare ale 

acesteia. Din lista furnizată de către FNG s-au selectat doar reperii de ordinul 1 şi 2, conform 

cerinţelor de precizie impuse. 

Lista reperilor a fost raportată în plan cu 

ajutorul coordonatelor aproximative furnizate de către 

FNG. Planul cu amplasamentul reperilor de nivelment a 

fost transformat în fişier de tip *.kmz cu ajutorul 

softului Global Mapper. Fişierul rezultat a fost introdus 

în aplicaţiile GPS Locus Free şi Google Earth utilizate 

pentru identificarea cu uşurinţă a reperilor de 

nivelment pe teren. Alături de acest fişier *.kmz s-a 

folosit prin suprapunere, un alt fişier *.kmz conţinând 

locaţiile definitive ale amplasamentelor bornelor. 

Astfel pe teren s-a început identificarea reperilor 

pornind de la cei mai apropiaţi de locaţia pentru care se 

căuta reper. 

După identificarea unui reper de nivelment în 

teren acesta se corela cu tabelul primit de la FNG şi se nota starea fizică a acestuia. Urma 

redeterminarea coordonatelor aproximative şi eventual corectarea sau completarea anumitor 

descrieri. În final se făceau poze de detaliu şi de ansamblu pentru identificare cu uşurinţă a 

reperilor în etapa următoare de verificare a acestora. 
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Tabelele astfel completate se centralizau la birou şi se întocmeau schiţele de identificare 

a reperilor de nivelment. Câteva modele privind aceste schiţe de identificare se pot observa în 

Anexa 4 a prezentului raport. Totalitatea schiţelor reperilor de nivelment identificaţi în teren se 

găsesc pe DVD-ul ataşat raportului, triate pe locaţiile de care aparţine fiecare reper de 

nivelment. 

 
Pentru fiecare locaţie din cele 144 s-au căutat cel puţin câte 3 reperi de nivelment 

pentru fiecare amplasament al celor 3 borne. Cel mai apropiat dintre reperi va fi utilizat pentru 

transmiterea cotei pentru cele trei borne din locaţie iar ceilalţi doi reperi vor fi folosiţi pentru a 

verifica integritatea acestuia. 
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După cum s-a amintit la începutul raportului, această etapă de identificare a reperilor de 

nivelment s-a realizat în perioada 4 Aprilie 2013 - sfârşitul lunii Mai 2013. La această activitate 

pe lângă personalul de specialitate al executantului a participat şi Dl. Ref. Iancu Niculae din 

partea beneficiarului lucrării, R.A. AFDJ Galaţi. 

În cele ce urmează vom detalia problemele întâmpinate pe fiecare lot, în ceea ce 

priveşte recunoaşterea reperilor de nivelment: 

Lotul 1 – După centralizarea datelor s-au identificat următoarele locaţii cu probleme 

din punctul de vedere al transmiterii cotei din reperii de nivelment existenţi: 

• Locaţiile 133, 136, 137, 138, 139, 143 – nu s-a identificat nici un reper de 

nivelment din care să se poată executa măsurători altimetrice; 

• Locaţiile 134, 141 – în aceste locaţii s-a identificat un singur reper de nivelment 

aferent fiecărei locaţii; 

• Locaţiile 140, 142 – în aceste locaţii s-a identificat câte doi reperi de nivelment 

aferenţi fiecărei locaţii. 

În celelalte locaţii din Lotul 1 s-au identificat cel puţin 3 reperi de nivelment din care se 

pot face verificări şi se poate transmite cota către bornele din locaţii. 

Lotul 2 – După centralizarea datelor s-au identificat următoarele locaţii cu probleme 

din punctul de vedere al transmiterii cotei din reperii de nivelment existenţi: 

• Locaţiile 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 – nu s-a identificat nici un reper 

de nivelment din care să se poată executa măsurători altimetrice; 

• Locaţiile 1, 10 – în aceste locaţii s-a identificat un singur reper de nivelment 

aferent fiecărei locaţii; 

• Locaţiile 2, 5, 7 – în aceste locaţii s-a identificat câte doi reperi de nivelment 

aferenţi fiecărei locaţii. 

În celelalte locaţii din Lotul 2 s-au identificat cel puţin 3 reperi de nivelment din care se 

pot face verificări şi eventual se poate transmite cota către bornele din locaţii. 

Lotul 3 – După centralizarea datelor s-au identificat următoarele locaţii cu probleme 

din punctul de vedere al transmiterii cotei din reperii de nivelment existenţi: 

• Locaţiile 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 

52, 53, 55, 59 – nu s-a identificat nici un reper de nivelment din care să se poată 

executa măsurători altimetrice; 
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• Locaţiile 37, 47 – în aceste locaţii s-a identificat un singur reper de nivelment 

aferent fiecărei locaţii; 

• Locaţiile 34, 35, 43, 54, 56, 58 – în aceste locaţii s-a identificat câte doi reperi de 

nivelment aferenţi fiecărei locaţii. 

În celelalte locaţii din Lotul 3 s-au identificat cel puţin 3 reperi de nivelment din care se 

pot face verificări şi eventual se poate transmite cota către bornele din locaţii. 

Lotul 4 – După centralizarea datelor s-au identificat următoarele locaţii cu probleme 

din punctul de vedere al transmiterii cotei din reperii de nivelment existenţi: 

• Locaţiile 101, 102, 111 – nu s-a identificat nici un reper de nivelment din care să 

se poată executa măsurători altimetrice; 

• Locaţiile 76, 80, 82, 89 – în aceste locaţii s-a identificat câte doi reperi de 

nivelment aferenţi fiecărei locaţii. 

În celelalte locaţii din Lotul 4 s-au identificat cel puţin 3 reperi de nivelment din care se 

pot face verificări şi eventual se poate transmite cota şi către bornele din locaţii. 

Lotul 5 – După centralizarea datelor s-au identificat următoarele locaţii cu probleme 

din punctul de vedere al transmiterii cotei din reperii de nivelment existenti: 

• Locaţiile 123, 124, 128 – nu s-a identificat nici un reper de nivelment din care să 

se poată executa măsurători altimetrice; 

• Locaţiile 116, 122, 127 – în aceste locaţii s-a identificat un singur reper de 

nivelment aferent fiecărei locaţii; 

• Locaţiile 117, 120, 129 – în aceste locaţii s-a identificat câte doi reperi de 

nivelment aferenţi fiecărei locaţii. 

În celelalte locaţii din Lotul 5 s-au identificat cel puţin 3 reperi de nivelment din care se 

pot face verificări şi eventual se poate transmite cota şi către bornele din locaţii. 

Toate aceste date se găsesc centralizate în partea de concluzii ale acestui subcapitol. De 

asemenea aceste date se pot observa în tabelul centralizator privind Identificarea reperilor de 

nivelment aflat în Anexa 3 a prezentului raport. 

Concluzii privind activitatea de Identificare a reperilor de nivelment. S-au 

identificat reperi de nivelement Marca de tip A, Marca de tip B, Reperi de adâncime, Reperi la sol, 

borne de triangulaţie de ordinul I, precum şi borne EUVN. 
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În total, la finalul acestei activităţi s-au identificat 253 reperi de nivelement în stare 

bună, 47 de reperi identificaţi în locaţii în care există deja alţi reperi identificaţi şi 20 reperi de 

nivelment posibil mutaţi sau care nu au fost identificaţi în tabelul de la FNG. De asemenea s-au 

identificat şi 6 borne EUVN, plus încă una la Turnu Măgurele, care a fost parţial distrusă.  

Conform datelor furnizate de către FNG ni s-au furnizat în total 1938 reperi de 

nivelment de-a lungul Dunării şi a braţelor secundare, aflaţi la maxim 10-15km radial. 

Concluzionând, în total s-au identificat reperi de nivelment în proporţie de 16%. O parte din 

aceşti reperi identificaţi în teren sunt mutaţi sau mişcaţi, iar alţii sunt redundanţi. În total doar 

13% din totalul reperilor furnizaţi sunt reperi ce vor fi utilizaţi în următoarele etape.  

În pozele de mai jos se observă cum o mare parte din reperii de nivelment au fost 

distruşi, exemplele fiind nenumărate. 
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După centralizarea datelor, în total s-au identificat 4 situaţii cu privire la reperii de 

nivelment aferenţi fiecărei locaţii şi anume: 

• 49 locaţii nu au nici un reper de nivelment  

• 9 locaţii au câte un singur reper de nivelment 

• 18 locaţii au câte 2 reperi de nivelment 

• 68 locaţii au cel puţin câte 3 reperi de nivelment. 

După cum se poate observa, mai mult de o treime din locaţii nu au un reper de 

nivelment într-o rază de aprox. 15 km. Menţionăm că acest lucru va genera mari probleme în 

proiectarea liniilor de nivelment şi mai ales în determinarea coordonatelor altimetrice. 

Considerăm o mare problemă numărul mic de reperi de nivelment identificaţi pe Lotul 

2 şi respectiv pe Lotul 3, după cum s-a arătat în statistica pe loturi de mai sus. În sprijinul 

acestei probleme semnalate s-a ataşat în Anexa 3 inventarul cu reperii de nivelment identificaţi 

pentru fiecare locaţie. Alături de acest tabel am ataşat acestui raport un DVD care conţine un 

fişier de tip *.kmz sau *.dwg cu distribuţia reperilor identificaţi (în figura de mai jos se poate 

observa raportarea fişierelor *.kmz în zona loturilor 1, 3 şi 4). 
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După cum se poate vedea în figura de mai sus, fiecare reper de nivelment are cel puţin 

câte un număr ataşat, în unele cazuri fiind vorba de câte două numere: “546A” sau “40/540A”. 

Din cauza lipsei unui identificator unic în tabelul cu reperii de nivelment furnizaţi de către FNG, 

a fost necesară acordarea unui identificator unic intern. Astfel, în cazul exemplelor menţionate 

mai sus, numărul 40 din denumirea de tipul “40/540A” reprezintă numărul reperului pe linia 

de nivelment, număr extras din tabelul de la FNG.  Celălalt număr, 540A reprezintă un 

identificator unic(o numerotare interna – unde numarul reprezintă ordinea raportării 

reperilor în AutoCad şi A fiind prescurtarea de la Autocad). Menţionăm că această numerotare 

a fost realizată pentru o mai bună utilizare şi identificare a reperilor de nivelment. 

Din punct de vedere meteorologic în lunile Aprilie şi Mai condiţiile de lucru au fost 

prielnice lucrărilor de teren, în cea mai mare parte a timpului. Buletinul meteorologic al lunii 

Aprilie, precum şi al lunii Mai au fost anexate prezentului raport lunar (a se vedea Anexa 5). 

În Anexa 7 se pot observa mai multe poze cu privire la Recunoaşterea Terenului – 

Identificarea reperilor de Nivelment. 
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4. ANEXE 

Anexa 1 – Tabelul centralizator privind Definitivarea locaţiilor 

Anexa 2 – Exemple Schiţe de amplasament şi Planuri de ansamblu 

Anexa 3 – Tabelul centralizator privind Identificarea reperilor de nivelment 

Anexa 4 – Exemple Schiţe de identificare ale reperilor de nivelment 

Anexa 5 – Buletine meteorologice pe lunile Aprilie şi Mai 2013 

Anexa 6 – Poze din etapa de Definitivare a locaţiilor 

Anexa 7 – Poze din etapa de Identificare a reperilor de nivelment 
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