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COMUNICAT DE PRESĂ 
București, 22.03.2022 

 
Noi funcționalități pentru sistemul ROMPOS  

 
Centrul Național de Cartografie (CNC) pune la dispoziția utilizatorilor două 

funcționalități noi ale Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS). Cele 
două module noi („Analiză activitate” și „Descărcare jurnal”) oferă posibilitatea de a 
vizualiza/descărca măsurătorile GNSS (Global navigation satellite system) realizate cu 
tehnologia RTK, direct din aplicația de administrare, imediat după încheierea sesiunii 
de măsurători în teren. Astfel, începând de marți, 22 martie 2022, utilizatorii 
aplicației de administrare a roverelor ROMPOS (app.rompos.ro) vor putea accesa toate 
sesiunile RTK realizate cu sistemul ROMPOS din 2019 până în prezent. Cele două 
funcționalități pot fi folosite atât de utilizatorii comerciali ROMPOS, cât și de angajații 
oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. 
 

Modulul „Analiză activitate” oferă utilizatorilor posibilitatea de a consulta toate 
sesiunile de determinări GNSS RTK efectuate într-o anumită perioadă de timp. Această 
unealtă afișează doar punctele cu soluție „fixă”, existând opțiunea de a descărca 
inventarul de coordonate în sistemul Stereografic 1970. Pot exista cazuri în care numărul 
de puncte fixe este mult mai mare decât cele înregistrate în controller, fapt datorat 
pozițiilor intermediare ale roverului care pot avea soluție „fixă”. Modulul oferă, totodată, 
posibilitatea încărcării unei geometrii în format DXF în scopul realizării  de analize 
comparative. 

Modulul „Descarcă jurnalul” permite utilizatorului să descarce jurnalul brut care 
conține totalitatea informațiilor despre o sesiune de determinări RTK, acesta fiind 
disponibil atât în format .xml (nativ) cât și în format .html (optimizat pentru tipărire). 

Jurnalele sesiunilor conțin informații detaliate despre punctele determinate, 
precum numărul de sateliți disponibili la nivelul roverului și ai stației GNSS permanente, 
HDOP (diluarea orizontală a preciziei), precum și tipul de soluție obținută. 

În prezent, pot fi consultate doar informațiile despre sesiunile aferente anului 
2022, urmând ca, de la începutul lunii aprilie, să fie disponibile toate datele istorice, din 
februarie 2019 până în prezent. 

Mai multe informații puteți obține consultând serviciul de suport tehnic ROMPOS, 
via e-mail, telefon, WhatsApp sau livechat. 
 
 
Suport Tehnic ROMPOS 
 
Tel.: 0758 071 894 
E-mail: office@rompos.ro 
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