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Prefaţă 
 
 
 
 
Problema principală în construcţia capitală este ridicarea eficacităţii 

investiţiilor capitale prin perfecţionarea planificării şi organizării în 
construcţie, reducerea duratei şi micşorarea costului construcţiei. 
Volume mari de lucrări sînt efectuate pentru crearea diferitelor 
construcţii de precizie ca, de exemplu, acceleratoarele de particule 
încărcate, reactoarele gigantice, radiotelescoapele, turnurile înalte de 
televiziune, turnurile de răcire a apei ş. a. m. d. Toate acestea duc la 
complicarea şi ridicarea preciziei lucrărilor de construcţie şi montaj. 

Lucrările inginero-geodezice au devenit o parte integrantă a 
procesului tehnologic de construire, care însoţeşte toate etapele de creare 
a construcţiei. De asigurarea geodezică operativă şi calitativă depinde 
într-o mare măsură calitatea şi durata construirii. Inginerul-constructor 
este conducătorul lucrărilor de construcţie, de aceea el trebuie să fie 
specialist de profil larg. E necesar să cunoască componenţa şi tehnologia 
lucrărilor geodezice, care asigură studiul, proiectarea, construirea şi 
exploatarea construcţiilor. El trebuie să pună în mod calificat în faţa 
serviciului geodezic corespunzător probleme concrete, să conducă şi să 
organizeze aceste lucrări, să folosească materialele topografo-geodezice, 
să efectueze trasările tipice detaliate pentru diferite operaţii de construire 
şi să efectueze ridicările de control reglementate ale lucrărilor de 
construcţie şi montaj terminate. 

Cursul este scris în corespundere cu programul disciplinei 
″Topografie″ pentru următoarele specialităţi: căi ferate, drumuri şi 
poduri, construcţii industriale, urbanistica, alimentarea cu căldură şi gaz, 
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ventilaţie, alimentarea cu apă şi canalizaţie, exploatarea tehnică a 
construcţiilor şi clădirilor. 

Materialul cursului este expus de la general la particular şi este 
compus din două părţi: ″Bazele topografiei″ şi ″Topografia în 
construcţii″. După cum a arătat practica, această divizare este raţională 
din punct de vedere metodic. După studierea problemelor generale, 
studentul trece la cele speciale, cu care inginerul-constructor se va întîlni 
în practică la efectuarea lucrărilor în decursul tuturor etapelor de creare a 
construcţiilor: cercetările inginereşti, proiectare, construire şi exploatare. 
Sînt examinate problemele organizării şi tehnicii securităţii lucrărilor 
geodezice în domeniul construcţiilor. 
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