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1. DATE GENERALE COMUNA TINOSU

Aşezare
Tinosu este o comună din judeţul Prahova, regiunea Sud - Muntenia, România. Centrul comunei
se află la 44.818595 - latitudine nordică şi 26.019775 - longitudine estică.Comuna se află in zona de sudvest a judeţului Prahova, la o distanţa de 13km de municipiul Ploieşti, şi este strabatuta de drumul
judetean DJ 101G şi de drumurile comunale DC 99,DC 102 şi DC 107. Teritoriul administrativ al
comunei este strabatut de la sud la nord de magistrala CF Bucureşti-Braşov şi se află şi o staţie CF.
Reţeaua hidrograficǎ
Zona comunei Tinosu aparţine bazinului hidrografic al Prahovei, cusurile permanente de apă care
traversează comuna, fiind râul Prahova şi pârâul Viişoara, din care s-a format Iazul Morii.
Pe teritoriul comunei, râul Prahova, are un traseu puţin meandrat, maluri înalte şi abrupte.Este de
remarcat şi existenţa unui curs temporar, numit Pârâul Viroaga, ce traverseaza satul Predeşti, care în
perioadele ploioase şi de topire a zăpezilor inundă terenurile agricole şi gospodariile apropriate, şi seaca
în perioadele secetoase ale anului.
Vecinătăţi:
 la Nord: - comuna Brazi
 la Sud: - comuna Poienarii Burchi
 la Nord-Est: - comuna Puchenii Mari
 la Sud-Est: - comuna Gorgota
 la Vest: - comuna Şirna
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de:
- 1812.98 ha conform limitei UAT _PR.RELUAT furnizată de O.C.P.I. Prahova.
Comuna Tinosu are în componenţă satele:
 Tinosu
 Predeşti
 Pisculeşti
Trupuri raspândite în teritoriu sunt următoarele:
 Rampă gunoi şi puţ sec
 Staţie epurare
 Două balastiere
 Bazin termocentrală Petrobrazi
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-

Suprafaţa intravilanului existent conform datelor preluate din PUG an 1997 este de 191,90 ha.

-

În urma georeferenţierii planurilor din PUG an 1997 suprafaţa intravilanului existent rezultat
este de 200.34 ha pentru satele componente plus trupurile izolate.

-

Suprafaţa intravilanului propus prin PUG nou este de 239.34 ha.

În urma măsurătorilor făcute pe planurile georeferenţiate din PUG, pe ortofotoplan şi planurile puse la
dispoziţie de primărie a rezultat:
-

Cca 24,77 ha apa de suprafaţă permanente.

-

aprox.631.62 ha de padure

-

aprox.. 130,82 ha de izlaz

2. MEMORIU TEHNIC

2.1 Introducere
2.1.1 Date generale
Obiectul acestui proiect este actualizarea Planului topografic al Comunei Tinosu, jud. Prahova.
Planurile topografice suport pentru PUG reprezintă baza pentru transformarea în format digital a
lucrarilor specifice P.U.G., oferă posibilitatea legării cu alte baze de date grafice georeferenţiate şi
integrarea datelor textuale.

2.1.2 Condiţii generale de executare a lucrărilor
În cadrul acestui contract s-au urmărit realizarea următoarelor etape :


Achiziţionarea planurilor parcelare scara 1:2000 an 1991 şi a PUG-ului în vigoare (an 1998) de la
primarie;



Achiziţionarea harţilor amenajistice de la OS Ploieşti;



Achiziţionarea intabulărilor şi a limitei administrative de la OCPI;



Achiziţionarea ortofotoplanurilor şi planurilor 1:5000 de la primărie, OCPI ANCPI;



Scanarea documentelor, hărţilor şi a planurilor;



Georeferenţierea planurilor;



Stabilirea hotarelor administrative şi a limitelor intravilanului;



Vectorizarea dupa planuri;
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Lucrări de teren (verificarea planului pe teren şi completări);



Completări dupa schiţele din teren;



Finalizarea planului.

Baza de date grafică este realizată în sistemul naţional de coordonate Sistemul Stereografic 1970.
Baza de date aferentă lucrării:


Plan cadastral 1:5000, anul 1986;



Planuri topografice 1:5000(curbe de nivel), OCPI;



Ortofotoplan ediţia 2008;



Planuri Studiu Geotehnic intocmite de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L., din care
s-au preluat zonele de risc.



Planuri OS Ploieşti (harti amenajistice)



Intabulari format dxf



Limita administrativa dwg



Planuri de la primarie care fac referire la situaţia balastierelor



Planul Urbanistic General, 1997, executant S.C. CONSPROIECT S.A. Ploieşti:
-

Planşa „Reglementari urbanistice”

Pentru conversia în format DXF se folosesc următoarele straturi.
Structura planului TOPO in AutoCad
Elementele din planul topografic/ baza de
date
Ape, canale, lacuri etc
Toponimie apă
Categorii de folosinţă(arabil, păşune, fâneaţă,
etc.)
Construcţii (construcţii, locuinţe, anexe)
Curbe nivel majore
Curbe nivel text
Drumuri,poteci
Delimitare păduri aflate în evidenţa Ocolului
Silvic Ploieşti

Layerele AutoCad
Curs de apă - albie minoră
Curs de apă text
Categorie de folosinţă
Construcţii/constructii intabulate.
Curbe nivel majore
Curbe nivel text
Drum
Fond forestier proprietate de stat/Fond forestier
proprietate privata.
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Intravilan existent conform PUG, planşa de
Intravilan existent
reglementări
Intravilan propus prin PUG 2011
Intravilan propus
Limita administrativ teritoriala
Limita administrativa UAT OCPI _PR.RELUAT
Monumente
Constructii
Parcele
Parcela
Numere tarlale
Tarla
Taluz
Rambleu-debleu
Denumire comuna
Nume trup
Denumire drumuri
Text drum
Fantani, Cismele
Sursă apă
Obiective
Text administrativ
Reţele electrice de joasă tensiune
Retele electrice - linie electrica LEA joasa tensiune
existenta
Post transformare
Reţele electrice – post de transformare existent
Reţele electrice de medie tensiune

Retele electrice - linie electrica LEA medie tensiune
existenta

Reţele romtelecom

Retea telecomunicatii - echipament telefonic Romtelecom
existent/Retele telecomunicaii - cabu telefonic aerian
Romtelecom existent/Retele telecomunicatii - cabltu
telefonic
subteran
Romtelecom
existent/Retele
telecomunicatii - cablu telefonic cu fibra optica
Romtelecom existent/Retele telecomunicatii - cablu
telefonic subteran in canalizatie Romtelecom existent.

Retele apa

Toponimii

Retea apa - conducta aductiune existenta/Retele distributie apa existenta/Retele - gospodarie apa
existenta.
Text

Troiţe

Construcţii

Zone de risc
Baza de date folosită:

Zona inundabilă/Zone cu exces de umiditate/Taluze cu
pante medii agresive.
Ortofotoplan/Plan
cadastral/Planse
PUG
Consproiect/Planuri1-5000/Planuri
amenajistice/Planuri parcelare.

Documentaţia finală cuprinde următoarele piese scrise:


Memoriu tehnic

Documentaţia finală cuprinde următoarele piese desenate:
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Plan general 1:10000



Planuri topografice 1:5000.

2.1.3 Lucrări pregătitoare
Atât de la OCPI cât şi de la Primăria Tinosu, au fost achiziţionate planuri şi documente care să
permită realizarea documentaţiei. Toate acestea au fost inventariate, evaluate şi introduse într-o bază de
date. Acest lucru este necesar pentru urmărirea fluxului de producţie, a prelucrării integrale a tuturor
documentelor şi hărţilor şi evaluarea volumului de muncă necesar realizării lucrării.
Lucrarea s-a realizat cu sprijinul şi acordul beneficiarului lucrării.
2.1.4 Aparatură şi programe utilizate
Aparatură utilizată:


Staţii de lucru;



Plotter HP designjet 500;



Imprimantă A3/A4 HP 1220;



Copiator/Scaner A0 Ricoh Aficio 240W;

Programe utilizate:


Sisteme operare Windows XP;



Autocad Civil 3D 2009;



MS Office 2007.

2.2 Scanare
2.2.1 Pregătirea hărţilor şi a planurilor
După procurarea hărţilor şi a planurilor s-a trecut la operaţiunea de pregătire a acestora în vederea
scanării.
Această operaţiune constă în sortarea planurilor pe localităţi, îndreptarea foilor îndoite sau
mototolite, repararea celor cu marginile rupte, sortarea planurilor pe categorii de calitate pentru păstrarea
setărilor scanerului. O categorie aparte de planuri a fost cea de planuri foarte deteriorate sau cu contrast
foarte slab.
2.2.2 Scanarea hărţilor şi a planurilor
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Hărţile şi planurile scanate sunt următoarele: planuri cadastrale la diferite scări sau în diferite
ediţii, planuri topografice la diferite scări, planuri parcelare, planuri urbanistice, planuri cu delimitari
administrative, planuri de la diferite documentaţii.
Scanarea s-a făcut la 400dpi alb-negru şi 300 dpi color pentru planurile cu contrast foarte slab. Formatul
lor în urma scanării a fost TIFF.
Pentru început s-au scanat toate planurile puse la dispoziţie de OCPI, urmând ca în cadrul
operaţiei de georeferenţiere să se decidă care planuri pot fi folosite pentru execuţia lucrării

2.2.3 Verificarea documentelor scanate
Verificarea documentelor scanate constă într-o verificare vizuală a calităţii imaginii, a numărului
şi conţinutului paginilor fişierelor şi o verificare cantitativă a numărului de documente scanate. Aceste
operaţii sunt efectuate de operatori de controlul calităţii din cadrul echipei de scanare.
În cazul în care se observă o eroare, operatorul remediază greşeala sau rescanează documentul.

2.3 Georeferenţiere
2.3.1 Georeferenţierea planurilor
Georeferenţierea s-a efectuat cu programul Raster Design pentru planurile scanate.
S-au utilizat două metode de georeferenţiere:
-

Pentru trapezele 1:5000 s-au transcalculat colţurile acestora din sistem geografic în proiecţie

Stereo 70. Trapezele au fost raportate şi identificate ca nomenclatură. Transcalculul şi raportarea
colţurilor a fost făcută cu ajutorul unui program. Georeferenţierea s-a făcut pe colţurile trapezelor astfel
obţinute printr-o transformare afină de ordinul 1. Extracadrul trapezelor a fost decupat.
-

Pentru planurile fără sistem de coordonate desenat sau în sistem local s-a făcut georeferenţierea

pe minim 5 detalii uniform distribuite printr-o transformare afină. Punctele care nu se încadrau în
toleranţele admise în funcţie de scara planului au fost eliminate.
-

Pentru planurile parcelare se foloseşte o transformare Helmert pe cinci puncte fixe corespondente

pe ortofotograme.
În ambele cazuri s-au extras rapoartele transformărilor iar toleranţa admisă a fost de ±0.2 ÷0.6 x
numitorul scării planului (mm).
O altă operaţie necesară pentru uşurarea manipulării lor în cadrul lucrării este aceea de unire a
planurilor georeferenţiate de acelaşi tip şi a ortofotoplanurilor pentru a obţine un singur fişier. De
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asemeni, planurile cadastrale, PUG şi planurile parcelare care au tabele şi înscrisuri ce pot afecta
imaginile atunci când se încarcă mai multe planuri au fost decupate.
De asemeni au fost cazuri în care anumite foi de plan conţineau mai multe secţiuni (ex. PUG ce
conţinea mai multe localităţi dar pe secţiuni diferite) pentru care s-au realizat decupaje şi au fost
georeferenţiate separat.

2.3.2 Verificarea georeferenţierii planurilor
La verificarea scanării se urmăreşte: calitatea imaginii din punct de vedere al vizibilităţii şi
integrităţii, corectitudinea numelui fişierului şi salvarea lui în director.
După georeferenţiere se verifică acurateţea de poziţionare, prin suprapunerea planurilor între ele
sau pe ortofotoplan. De asemeni se verifică numărul de planuri georeferenţiate, numele lor şi al
directorului în care au fost salvate.
Cu această ocazie au fost evidenţiate planurile lipsă din inventar necesare a acoperi întregul
teritoriu administrativ.
Tot aici s-au stabilit care planuri nu vor fi folosite în realizarea lucrării din diferite motive (dubluri,
calitate foarte proastă, erori mari la transformare, etc.).

2.4 Vectorizare
2.4.1 Vectorizarea - Etapa 1
Vectorizarea este procesul prin care detaliile cadastrale şi topografice din ortofotoplan sau alte
fişiere de tip imagine sunt reprezentate printr-un simbol digital. Aceste simboluri sunt date ţinându-se
seama de instrucţiunile de lucru. Deşi ortofoplanul este principalul fişier imagine după care se efectuează
vectorizarea se mai folosesc şi alte asemenea fişiere ajutătoare deoarece anumite detalii nu pot fi
observate cu precizie pe ortofotoplan. Astfel de fişiere pot fi planuri cadastrale şi topografice, planuri
parcelare sau urbanistice, încadrări în zona etc.
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2.4.2 Etapa de teren
În etapa 1 a vectorizării pot apărea erori din cauza faptului că, între momentul efectuării
ortofoplanului şi momentul efectuării vectorizării, au avut loc modificari: construcţii sau demolări de
clădiri, apariţia unor drumuri noi, modificări ale cursurilor de apă etc. Pentru ca procesul de vectorizare
să conţină şi aceste modificări ulterioare ortofotoplanului, sunt trimise în teren echipe de operatori pentru
a le observa şi nota.
Pregătirea lucrărilor de teren începe cu stabilirea limitelor planşelor ce vor fi tipărite în vederea
culegerii datelor cadastrale primare şi a identificării proprietăţilor în teren.
Aceste planşe au fost stabilite a fi tipărite la scara 1: 2000 sau 1: 1000 şi au acoperit tot teritoriul
administrativ vectorizat conform planului urbanistic. De asemeni s-a avut în vedere ca ele să se
suprapună ca imagine pe circa 2 cm pentru a identifica mai uşor şi mai corect proprietăţile tăiate de
marginea planşei.
- Tipărirea schiţelor de teren
Schiţele de teren au fost tipărite la scara 1:2000 sau 1:1000 unde au existat ortofotoplanuri cu o
rezoluţie mai bună.
Schiţele de teren au următorul conţinut la preluarea acestora de către echipele de teren:
-

Ortofotoplanul;

-

Limita intravilanului;

-

Limita proprietăţilor, apelelor, drumurilor, clădirilor;

-

Elemente topografice existente în teren.

- Desfăşurarea lucrărilor de teren
Lucrările de teren se efectuează de către echipe formate din 2 sau 3 persoane special instruite
pentru această operaţie. Elementele cadastrale sunt identificate pe teren şi desenate pe schiţă cu cerneală
colorată.
Aceste date se centralizează, se verifică şi se predau coordonatorului de lucrare.

- Verificrea datelor culese în teren
-

Citirea tuturor informaţiilor din schiţa de teren pentru a se vedea dacă sunt lizibile şi sunt
complete;

-

Pe schiţele de teren se verifică să nu existe proprietăţi neînchise sau limite care se intersectează;
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-

Se verifică apariţia unor informaţii inconsistente despre proprietăţi în zona de suprapunere a
planşelor.

2.4.3 Completări după schiţele de teren
După ce au fost verificate schiţele de teren, s-au materializat elementele lipsă şi s-au completat atributele
acestora, comparând de fiecare dată vectorii rezultaţi cu imaginea ortofotoplanului.

2.4.4 Verificarea elementelor vectorizate
La vectorizare apar două tipuri de erori: erori ale datelor grafice şi erori nedetectate.
Erorile datelor grafice pot fi omisiuni sau surplus de vectori şi indecşi, omisiuni sau valori greşite
ale atributelor elementelor grafice, digitizare pe strat greşit, etc.
Erorile nedetectate sunt erori subiective ale operatorilor cum ar fi cele care nu au fost identificate sau
raportate.
Controlul calităţii operaţiunii de vectorizare cuprinde următoarele operaţii:
o Verificarea automată pentru întreaga bază de date grafică
 verificarea structurii de date pentru a vedea dacă este corectă şi completă prin
utilizarea de reguli logice;
 curăţarea datelor vectoriale (validarea geometriei şi a conectivităţilor)
 compararea atributelor cu cele corespunzătoare în baza de date textuală;
o Verificarea manuală a cel puţin 20% din date
 verificarea vectorilor pe categorii pentru a vedea dacă sunt corecţi din punct de
vedere a acurateţei şi a topologiei în comparaţie cu sursa (fişierul raster)
 verificarea atributelor aparţinând vectorilor prin compararea lor cu sursa (fişierul
raster) pentru a vedea dacă sunt corecte şi complete
 verificarea erorilor externe semnalate şi comentate.

2.5 Plotare, printare
În vederea realizării şi tipăririi planşelor se foloseste aplicatia Autocadului.
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