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TEMATICĂ
pentru susținerea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior de
consilier cadastru gradul IA din cadrul Serviciului Geodezie și Cercetare Dezvoltare
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Atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în domeniile
specifice de activitate;
Atribuțiile Centrului National de Cartografie;
Atribuțiile Serviciului Geodezie şi Cercetare Dezvoltare;
Structura organizatorică a Centrului Naţional de Cartografie
Avizul de începere a lucrărilor şi recepţia lucrărilor de specialitate;
Sancţiunile prevăzute de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual;
Sancţiunile prevazute de Legea nr. 544/2001.
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica unui salariat;
Contractul individual de muncă;
Drepturile şi obligatiile angajatorului.
Drepturile si obligaţiile salariaţilor
Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal;
Poziționarea altimetrică;
Determinări absolute și relative ale accelerației gravității;
Rețele gravimetrice;
Gravitația, forța centrifugă, gravitatea;
Noţiuni de bază din geodezia cu sateliţi;
Recepţia semnalelor satelitare-Mărimi măsurabile;
Prelucrarea observaţiilor satelitare;
Metode de măsurare şi de determinare a poziţiilor punctelor cu tehnologia GNSS;
Reţele geodezice create prin măsurători cu tehnologia GNSS;
Aspecte ale întocmirii unui proiect prin măsurători satelitare;
Rețele tridimensionale utilizând observații satelitare.
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