FORMULAR DE SOLICITARE DATE G.P.S.

Către

ANCPI – Fondul Naţional Geodezic
B-dul Expoziţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti
Telefon / Fax:+40-21-224.39.67
E-mail: fng@ancpi.ro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitant:…...…………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Tel.: ……………….. Fax: ……………………. E-mail: …………….….@ ...........................
Reprezentat de : Numele ……………….. Prenumele ……………..…… Data .……...
Semnătura: ________________________

Vă rugăm a ne furniza înregistrările G.P.S. conform parametrilor menţionaţi mai jos:
Nr.frecvenţe: 12 Interval de înregistrare: 1s 5s 10s15s 30s  __s Unghi min. elevaţie:
O
5
Formatul datelor: RINEX
 Necompactate
 Compactate:  Hatanaka +  zip  gzip  arj  rar

Nr.
crt.

Staţia
GPS
perm.

Data

Civilă

Ora start

Ora stop

Ziua* Timp Timp* Timp Timp*
GPS local univ. local univ.

Observaţii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
T
Timp local (TL): TL = UTC+2h (iarna); TL = UTC+3h (vara);
* - se va completa de personalul Direcţiei de Geodezie şi Cartografie – Centrul de Monitorizare şi
Control al Reţelei Naţionale de Staţii GPS Permanente.
Obs.:
1. Denumirile fişierelor vor fi în conformitate cu standardele IGS şi EUREF.
De exemplu, pentru observaţii de la staţia “Deva” in data de 26.05.2005 (GPSDAY=146, sesiunea = 0): “Deva1460.05o” – fişier de
observaţii; “Deva1460.05n” – fişier de navigaţie.
2. Solicitarea pt. date la interval sub 5s se va face cu min.72 de ore în avans faţă de momentul observaţiilor !
3. Pentru lista de staţii GPS permanente ale ANCPI, consultaţi site-ul http://www.cngcft.ro/dgc sau http://www.ancpi.ro secţiunea Link-uri utile
\ Reţeaua geodezică naţională
4. Datele solicitate vor fi livrate pe suport magnetic: floppy disk, CD, DVD; Pot fi livrate şi pe e-mail dacă mărimea fişierelor este de sub 3Mb.
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace
automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru i carte funciară sau în vederea eliberării
copiilor de pe documentele din arhivă. Informa iile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator i sunt comunicate
numai destinatarilor abilita i prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poli ie, parchetelor, instan elor, altor
autorită i publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

