
Prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu DRAGOMIR 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 

 

Teza de doctorat: ”Asigurarea topo-geodezică a montajului utilajului tehnologic” 

Conducător sţtinţific de doctorat din anul 2002 

19 teze de doctorat finalizate, susţinute public 

Direcţii de cercetare abordate 

 În calitate de cadru didactic universitar şi conducător ştiinţific de doctorat: 

- determinarea deplasărilor spaţiale în timpul construcţiei şi exploatării marilor construcţii 

- hidrotehnice, energetice şi petrochimice; 

- controlul în exploatare a  căilor de rulare ale podurilor macara; 

- elaborarea tehnologiilor de trasare-montaj precum şi asigurarea topo-geodezică a  montajului 

echipamentelor industriale speciale; 

- perfecţionarea tehnologiilor de realizare a reţelelor topo-geodezice destinate trasărilor de 

precizie; 

- studii privind utilizarea sistemelor topografice de măsurători industriale pentru determinarea cu 

precizie ridicată a pozitiei spaţiale a punctelor; 

- utilizarea tehnologiei GPS pentru crearea unor reţele topografice de precizie; 

- masuratorile topografice şi geodezice in zonele costiere si marine; 

- realizarea de sistem informatic pentru monitorizarea factorilor de mediu; 

- realizarea de sistem informatic pentru integrarea cadastrului general şi al carţii funciare; 

- perfectionarea procesului de evaluare a calităţii in măsuratori terestre şi cadastru; 

- realizarea sistemului informaţional al domeniului imobiliar edilitar; 

- perfecţionarea tehnicilor de preluare, prelucrare şi exploatare a informaţiilor referitoare la 

infrastructura edilitară; 

- crearea modelelor 3D ale clădirilor; 

În calitate de director general adjunct ANCPI: 

- fundamentarea conceptului de plan cadastral index – ca soluţie eficientă pentru lucrările de 

cadastru, 

- coordonarea realizării Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a 

documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, nr. 634/2006; 

În calitate de director al Direcţiei de geodezie şi cartografie ANCPI; 

- coordonarea creării Reţelei de staţii permanente GPS a României 

- coordonarea realizării structurii informatice a planului topografic al Romaniei TOPRO5 

- coordonarea realizării propunerii de implementare în România a unei noi proiecţii cartografice 

- participarea la implementarea Directivei INSPIRE în România şi reglementarea Infrastructurii 

Naţionale de Informaţii  Spaţiale. 
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