
Anexa nr.2

FORMULAR DE SOLICITARE DATE GNSS

Către CNC/OCPI
Solicitant (nume și prenume/denumirea): CNP:
Domiciliul/Sediul:

Calitatea: PFA PJA Instituție Persoană fizică Persoană juridică
Tel: Fax:
E-mail:
Reprezentat de: Numele Prenumele

Vă rugăm să ne furnizați înregistrările GNSS conform parametrilor menționați mai jos:

Versiune RINEX: v2 v3 Rata de eșantionare a datelor : 1s 5s 10s 15s 30s

Livrarea datelor se face pe: ftp suport optic/stick memorie/HDD extern e-mail

Tariful  a fost achitat cu chitanța/OP
Datele sunt solicitate în mod gratuit în baza

Civilă Ziua* GPS Timp local Timp* univ. Timp local Timp* univ.
Nr.crt. Stația GNSS

permanentă

Dată Oră start Oră stop
Observații

Timp local (TL):  TL = UTC+2h (iarna); TL = UTC+3h (vara);    (UTC – Timp Universal Coordonat)
*- versiunea 2 de RINEX (RINEX v2) este încă cea mai răspândită şi este recunoscută de toate softurile de 
prelucrare a datelor GNSS;

- versiunea 3 de RINEX (RINEX v3) a început să fie dezvoltată din anul 2006. Totuşi, există încă multe
softuri de prelucrare a datelor GNSS care nu recunosc RINEX v3. Astfel, în eventualitatea în care doriţi să 
comandaţi fişiere RINEX v3  vă rugăm să vă documnetaţi dacă softul dumneavoastră de prelucrare recu-
noaşte această versiune. Pe de altă parte, date de la sateliţii sistemului european Galileo sunt disponibile 
doar în fişierele RINEX v3. În fişele staţiilor GNSS permanente, disponibile la adresa http://bit.ly/fiseSP, se 
găsesc informaţii cu privire la disponibilitatea datelor în format RINEX 3 
Documentaţii complete pentru toate versiunile de RINEX pot fi descărcate la adresa: http://bit.ly/infoRINEX ** 
- se va completa de personalul CNC/OCPI

Lucrările pentru care sunt necesare produsele solicitate sunt următoarele:

ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)    declar pe propria-mi răspundere că voi folosi 
produsele solicitate numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul acesteoi cereri. Mă oblig să nu transmit/
copiez/comercializez și nu faclitez accesul la aceste produse altor persoane.

Data Semnătura

**

**pentru BAIA, BACA, BRAI, BRL1, CLU2, CRAI, COST, DEVA, FAGE, GHE1, HAR1, ORAD, SFGH, SIB1, SUCE, TLCA

http://bit.ly/fiseSP
http://bit.ly/infoRINEX 


1. Denumirile fişierelor  sunt în conformitate cu standardele IGS şi EUREF.
De exemplu, pentru observaţii de la staţia “Iaşi” în data de 12.05.2016 (DoY=133):
  „IASI1330.16o” – fişier de observaţii; „IASI1330.16n” şi „IASI1330.16g”  – fişiere de navigaţie pentru GPS, 
respectiv GLONASS. 
Pentru RINEX v3 este posibilă adoptarea denumirii lungi a fişierelor, ca de exemplu:
- BACA00XXX_R_20203420000_01D_30S_MO.rnx, pentru fişier mixt de observaţii şi:
- BACA00XXX_R_20203420000_01D_MN.rnx pentru fişier mixt de navigaţie
Mai multe detalii cu privire la denumirea fişierelor RINEX se găsesc în documentaţia aferentă.
2. Pentru lista de staţii GNSS permanente ROMPOS, accesați link-ul: http://bit.ly/fiseSP
3. Pentru date GNSS de la staţia „BUCU” (Bucureşti), vă rugăm să adresaţi solicitarea către Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Geodezie (e-mail:gnss.bucu@gmail.com ). Menţionăm că
datele cu rata de eşantionare de 30s se pot descărca gratuit de la adresa: https://igs.bkg.bund.de/

Obs:

Aceste date sunt produse de  CNC, sunt furnizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare și pot fi 
utilizate numai de către solicitant în scopul declarat.

Distribuirea acestor date către terți este interzisă. Orice încălcare a acestor prevederi atrage răspunderea 
civilă sau penală , după caz, a solicitantului.

Centrul Naţional de Cartografie, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: 
nume, prenume, cod numeric personal, adresă poştală etc. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul CNC/OCPI în vederea îndeplinirii 
competenţelor legale în vederea procesării solicitării de date GNSS şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi 
prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor 
de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă 
asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. 

În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia 
datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, desemnat la nivelul Centrului 
Naţional de Cartografie sau OCPI. 

http://bit.ly/fiseSP
https://igs.bkg.bund.de/
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