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PREFATĂ 

Indicațiile metodice la lucrările de laborator la disciplina 
Managementul și economia lucrărilor topogedoezice sunt un 
îndrumător orientativ privind activitatea de management în ingineria 
geodezică.  

Lucrarea este destinată studenţilor care studiază programul de 
studii de licență Inginerie geodezică și cadastru, cât şi altor categorii 
de specialişti în domeniul ingineriei geodezice. 

Disciplina Managementul și economia lucrărilor 
topogeodezice este o disciplină cu utilitate importantă în procesul 
educațional privind elaborarea tezelor/proiectelor de licență, având 
și un rol important în desfăşurarea şi organizarea activităţilor 
manageriale ale ingineriei geodezice. 

Conţinutul lucrării este ajustat la nivelul de cunoştinţe al 
studenţilor cu învăţământ la zi și cu frecvență redusă, fapt pentru 
care în lucrare nu au fost cuprinse aspecte cu grad de dificultate 
ridicat caracteristic activităţilor manageriale. 

Cunoştinţele obținute de către studenţi, viitorii specialiştii în 
domeniul geodeziei, vor fi utile la înţelegerea conţinutului şi al 
activităţii manageriale în cadrul unor instituţii publice, de stat și 
private, având strânsă legătură cu disciplinele din planurile de 
învăţământ superior precum Topografia, Geodezia inginerească, 
Geodezia, Cadastrul, Fotogrametria și Fotogrametria digitală etc.  

Lucrarea de faţă cuprinde exemple – studii de caz, care au 
rolul de a completa şi clarifica cunoştinţele teoretice cu cele practice. 

Autorii 
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