În vederea verificării măsurătorilor efectuate pentru sectoarele ce fac
obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, vă rugăm ca până vineri
16.09.2016 să transmiteți planul cadastral în format dxf/dwg și
măsurătorile efectuate în format digital conform procedurii de mai jos.
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1. În cazul determinărilor GNSS statice se ataşează documentaţiei
următoarele elemente în format digital:
- schiţa reţelei geodezice;
- fişierele în format RINEX rezultate în urma măsurătorilor efectuate,
incluzând: denumirea punctului, înălţimea corectă şi tipul de antenă
GNSS şi intervalul de înregistrare;
- rapoarte ale prelucrării vectorilor determinaţi, incluzând coordonatele
relative şi indicatorii de precizie pe componente, în format digital;
- coordonatele geodezice elipsoidale (B, L şi hE) ale punctelor reţelei, în
sistemul ETRS89.
2. În cazul determinărilor cinematice în mod RTK prin utilizarea de corecţii
diferenţiale provenind de la serviciul specializat ROMPOS sau de la o
staţie de referinţă proprie, se ataşează documentaţiei următoarele
elemente, în format digital:
- fişierul de tip .log descărcat din receptorul GNSS utilizat la efectuarea
determinărilor
- fişiere text (ASCII) sau în format .pdf care conţin informaţii legate de:
numele proiectului, numele/identificatorul punctului determinat, data şi
ora la care a fost determinat punctul respectiv, varianta de determinare
RTK, tipul de soluţie pentru coordonatele determinate (care poate fi
fixed sau float), coordonatele în sistemul ETRS89 (B, L şi hE) şi/sau în
sistemul naţional de referinţă, însoţite de valorile preciziilor aferente
pentru punctele de detaliu determinate.
3. În cazul determinărilor cu stația totală :
- inventar de coordonate pentru rețeaua de ridicare
- carnet de teren
- raport de prelucrare și inventar de coordonate puncte de detaliu
Verificare la teren OCPI Bacău – sectoare PNCCF
- modul de materializare şi amplasare a punctelor reţelei geodezice de
ridicare a minim 2 puncte geodezice determinate GNSS static (cu
respectarea prevederilor art. 347, 348, 349, 351, 352, 353 alin(2),
Ordinul 700/2014)
- modul de întocmire a descrierilor topografice.
- redeterminarea prin sondaj a unui număr de aproximativ 5% din numărul
total al punctelor din documentaţie, detalii stabile în timp (delimitare
categorii de folosință, canale, cursuri de apă, drumuri, etc.)

