Anexa nr.2

FORMULAR DE SOLICITARE DATE GNSS
Către ANCPI/OCPI
Solicitant (nume și prenume/denumirea):
Domiciliul/Sediul:
Calitatea: PFA

PJA

Tel:
E-mail:
Reprezentat de: Numele

Instituție

CNP:
Persoană juridică

Persoană fizică

Fax:
Prenumele

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

GPS

Interval de înregistrare:

1s
Livrarea datelor se face pe:

GPS+GLONASS Nr. frecvențe: 2
10s

5s
ftp

15s

30s

Unghi minim de elevație: 5° Format de date: RINEX

suport optic/stick memorie/HDD extern

e-mail

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

Nr.crt.

Stația GNSS
permanentă

Dată
Civilă

Oră start
Ziua* GPS Timp local

Oră stop

Timp* univ. Timp local

Timp* univ.

Observații

Timpul local (TL): TL = UTC + 2h (iarna); TL = UTC+ 3h (vara); (UTC - Timp Universal Coordonat
* - 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.
Semnătura
Data
Obs: 1. Denumirile fișierelor vor fi în conformitate cu standardele IGS și EUREF.
De exemplu, pentru observatii de la statia “lași’ în data de 12.05.2016 (DoY=133):
„IASl1330.16o” -fișier de observatii; „IASl1330.16n” și „IASl1330.16g” - fișiere de navigație.
2. Pentru lista de stații GNSS permanente ale ANCPI, accesati link-ul http://gnss.rompos.ro/spiderweb
3. Pentru date GNSS de la stația “BUCU” (București), vă rugăm să adresați solicitarea către Universitatea
Tehnică de Constructii București - Facultatea de Geodezie (e-mail:gnss.bucu@gmail.com).
Aceste date sunt produse de ANCPI, sunt furnizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare și pot fi utilizate
numai solicitantului în scopul declarat.
Distribuirea acestor date către terți este interzisă. Orice încălcare a acestor prevederi atrage răspunderea civilă
sau penală, după caz, a solicitantului.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobiliară prelucrează
datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra în scopul furnizării datelor de la stațiile GNSS
permanente administrate de ANCPI prin oficiile teritoriale.

