
 

Coordonate Geometrii selectate Scara curenta Dimensiuni fereastră (m) 

Selecție geometrie Deselectare geometrie 

Legendă/straturi 

Atribute selecție 

Aplicații 

Fereastra de vizualizare 

Scroll up=zoom in 

Scroll down=zoom out 

Pan=move 



 

 

 

În vedere de ansamblu (scara 

50.000-infinit) drumurile sunt 

simbolizate prin geometrie de 

tip linie a axului drumului. 

Drumurile existente sunt 

reprezentate prin cele 3 culori 

din legislația națională. Pentru 

drumurile noi sau rehabilitate, 

cu  contracte semnate este 

folosita culoarea verde. 

În vedere de ansamblu (scara 

20.000-infinit), poligoanele 

intravilan sunt afișate doar pentru 

trupurile principale (făra trupuri 

izolate).   



 

În vedere de detaliu (scara 0-

50.000) podurile apar ca 

poligoane și pe categorii. 

În vedere de detaliu (scara 0-

20.000) intravilanul apare și 

cu trupurile izolate. 

În vedere de detaliu (scara 0-

50.000) drumurile apar ca 

poligoane iar axul drumului are 

lugime tronson și indicativ drum. 



 

În vedere de detaliu (scara 0-

50.000) la selectarea unui drum 

nou, apar și atributele Valoare 

euro și Program. Pentru o nouă 

selecție trebuie deselectat 

elemetul  



 

După debifarea tuturor straturilor din legendă va fi 

vizibil stratul hărții tematice a valorilor contractate 

pe fiecare comună. La selectarea unei comune în 

fereastra de atribute vor apărea numărul total de 

proiecte și valoarea in euro pentru fiecare program 

în parte. Pentru o nouă selcție trebuie deselectată. 



 

Harta tematică este 

disponibilă și din 

aplicații, prin selectarea 

stratului UAT1 sau test1. 

În legendă se lasă bifat 

doar stratul UAT1. Prin 

selctarea atributului 

PNDR TOTAL sum sau 

PNDR TOTAL nr se pot 

vedea valorile 

contractate/numărul 

contractelor PNDR sau  

ale fiecărui program, pe 
fiecare comună în parte. 

UAT1 sau test1; 

rezultatul e identic. 

Program „TOTAL sum” 

sau „TOTAL nr” 

Va fi selectat „Equal” pentru o 

împărțire egala a intevalelor 

Număr de intervale; 4, 8 sau 

16; mai mare înseamnă mai 

multe nuanțe 



 

Stratul ce conține 

poligonul. 

Modul de selectare al 

poligonului. 

Aplicația „Feature info” 

sau măsurare suprafață 



 

Se lasă bifă doar la 

poligon iar apoi se 

face click pe SDF. 

Aplicația „Redline” sau desenare de 

geometrie temporară. Exemplu de 

desenare a unui poligon (I). 



 

Se face click pe poligon 

iar apoi desenază în 

fereastra de vizualizare. 

La punctul final se face 

dublu click. Se pot 

urmări coordonatele, 

jos în bara de stare. 

Aplicația „Redline” sau desenare de 

geometrie temporară. Exemplu de 

desenare a unui poligon (II). 



 

Se introduce valoarea 

de 100 și se selectează 

metri. Apoi se face click 

pe select după care se 

selectează poligonul. Se 

apasă butonul Refresh 

ca să apara stratul. Se 

face click pe Done.  

Aplicația „Buffer” sau desenarea unei zone 

tampon. Exemplu de desenare a unui zone în 

jurul poligonului desenat anterior (III). 



 

Rezultatul e o zonă, care 

unori se folosește la în 

procedura de 

avizare/autorizare (cum 

ar fi zona de protecție a 

unei clădiri monument). 

Stratul e în legendă, 

primul în listă. Refresh-

ul sau încarcarea din 

nou a site-ului conduce 

la ștergerea acestui strat 

temporar. Orice altă 

eroare e remediată de 

ștergerea memoriei 

cache a browserului. 

Aplicația „Buffer” sau desenarea unei zone 

tampon. Exemplu de desenare a unui zone în 

jurul poligonului desenat anterior (IV). 



 

Rezultatul interogării. 

Aplicația „Query” sau interogare după un atribut. 

Exemplu de interogare după valoare (mai mare de 

2.000.000 €) a unui tronson de drum.(I). 

Stratul interogat. 

Criteriul interogării. 

Tipul interogării (atribut). 

Atributul rezultatului 



 

Aplicația „Query” sau interogare după un atribut. 

Exemplu de interogare după valoare (mai mare de 

2.000.000 €) a unui tronson de drum. Rezultat (II). 

Stratul interogat. 

Se poate face zoom pe un 

rezultat prin selectarea 

acestuia si a scării. 

(atribut). 



 

Rezultatul interogării. 

Aplicația „Query” sau interogare 

geometrică. Câte poduri sunt între 

Tulcea și Agighiol? Se desenează un 

poligon și se execută interogarea 

(III). 

Stratul interogat. 

Tipul interogării 

(geometrică). 


