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Harta topografică 
Sistemul internaţional de nomenclatură în proiecţia Gauss – Krüger 

Elementele hărţii 

Harta este o reprezentare grafică convenţională şi generalizată a unei părţi 
din suprafaţa planetei, reprezentare realizată la o anumită scară şi prin intermediul 
unui sistem matematic de proiecţie. Începând cu anul 1951, sitemul matematic de 
proiecţie, folosit în ţara noastră pentru construirea hărţilor topografice la scările 
1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 şi 1:10 000, este 
proiecţia Gauss – Krüger, cunoscută şi sub denumirea de Universal Transversal 
Mercator (UTM). 

Proiecţia Gauss – Krüger este folosită pentru hărţile topografice deoarece 
permite reprezentarea elipsoidului terestru direct pe un plan. Este o proiecţie 
policilindrică transversală, întrucât fiecare fus sferic cu o valoare de 6º de longitudine 
se proiectează separat pe câte un cilindru tangent pe meridianul central (axial) al 
fusului. Astfel deformările de arii şi distanţe cresc de la meridianul axial spre 
meridianele marginale. Cele mai mari deformări sunt în apropierea ecuatorului pentru 
că acolo meridianele marginale sunt cel mai depărtate de meridianul axial. Deoarece 
teritoriul ţării noastre se află departe de ecuator, deformările date de proiecţia Gauss – 
Krüger pe harta topografică vor fi foarte mici. 

 
Fig. 1. Sistemul de nomenclatură pentru harta lumii la scara 1:1 000 000 în proiecţie Gauss – Krüger 

La Congresul Internaţional de Geodezie şi Geofizică din 1924 s-a propus şi 
s-a adoptat un sistem internaţional de nomenclatură pentru harta lumii la scara 
1:1 000 000, însuşit de ţara noastră pentru harta topografică modernă în proiecţia 
Gauss – Krüger (fig.1). 

Acest sistem se bazează pe împărţirea globului terestru în fuse sferice din 6º 
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în 6º, plecând de la meridianul de 180º (din Pacific) spre est şi împărţirea în zone 
sferice din 4º în 4º, plecând de la ecuator spre cei doi poli. Rezultă deci un număr de 
60 de fuse sferice, numerotate de la 1 la 60 (Europa şi Asia sunt străbătute de fusele 
de la 31 la 60) şi un număr de 44 zone sferice (22 la nord şi 22 la sud de ecuator), 
între 0º şi 88º latitudine nordică şi sudică, notate cu litere majuscule ale alfabetului 
latin, de la A la V (fig. 1). Zonele din emisfera sudică se specifică prin litera S, de 
exemplu zona L se va nota cu SL, zona M cu SM şi aşa mai departe. 

O secţiune a reţelei este formată dintr-un trapez curbiliniu de 6º în 
longitudine şi de 4º în latitudine. Întregul glob va fi acoperit deci de 60 × 44 = 2 640 
secţiuni (foi la scara 1:1 000 000). Teritoriile situate între poli şi paralelele de 88º nord 
şi sud sunt cuprinse pe hărţi speciale, în proiecţie azimutală polară. 

Poziţia unei hărţi la scara 1:1 000 000 este dată de litera care indică zona 
sferică şi de cifra care indică fusul sferic al acesteia. De exemplu ţara noastră este 
străbătută de zonele sferice K, L şi M şi de fusele sferice 34 şi 35. Foaia Cluj (fig. 1, 
2), situată la vest de meridianul de 24º longitudine estică, are nomenclatura L-34, 
deoarece este dată de suprapunerea zonei L peste meridianul 34. 

În trapezul L-34, pentru a trece la o hartă cu scara 1:500 000 (de două ori mai 
mare), se divide foaia L-34 în patru secţiuni, notate cu A, B, C şi D (Tabel 1, Fig. 2), 
cu dimensiuni de 3º în longitudine şi 2º în latitudine şi cu nomenclatura L-34-B (la L-
34 trebuie să mai adăugăm A, B, C sau D, în funcţie de poziţia în foaia 1:1 000 000). 

Pentru harta la scara 1:200 000 se va divide foaia 1:1 000 000 (L-34) în 36 de 
secţiuni numerotate pe rânduri cu cifre romane de la I la XXXVI. Nomenclatura 
acestor hărţi rezultă din combinarea lui L-34 cu una din cele 36 de cifre romane, care 
indică foaia 1:200 000 (ex. L-34-I pentru harta din colţul de NV, L-34-VI pentru harta 
din colţul de NE şi aşa mai departe) (fig. 2). 

Pentru o hartă la scara 1:100 000, trapezul L-34 se va divide în 144 de foi, 
cîte 12 pe rând, numerotate de la stânga la dreapta şi de la rândul de sus la cel de jos, 
cu cifre arabe (de la 1 la 144). Nomenclatura unei foi 1:100 000 va rezulta din 
combinarea lui L-34 cu o cifră arabă de la 1 la 144, care indică poziţia foii (ex. L-34-
12, L-34-1 etc.) (fig. 2). 

  
 Fig. 2. Nomenclatura hărţilor la scările: Fig. 3. Nomenclatura hărţilor la scările: 
 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000 şi 1:100 000 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 şi 1:10 000 

Pentru harta la scara 1:50 000, se împarte foaia 1:100 000 în patru secţiuni 
(fig. 3), notate cu A, B, C şi D. Nomenclatura acestor hărţi rezultă din combinarea 
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nomenclaturii hărţii 1:100 000 din care fac parte (L-34-12) cu una din cele patru litere 
majuscule latine, care indică poziţia foii 1:50 000 (ex. L-34-12-A, L-34-12-B, L-34-
12-C şi L-34-12-D) (fig. 3). 

Harta 1:25 000 se obţine prin divizarea unei foi 1:50 000 în patru secţiuni, 
notate cu a, b, c şi d (fig. 3). Nomenclatura acestor hărţi rezultă prin adăugarea la 
nomenclatura hărţii la scara 1:50 000 din care fac parte (L-34-12-B) a literei latine a, 
b, c sau d, care indică poziţia foii 1:25 000 (ex. L-34-12-B-a, L-34-12-B-b, L-34-12-
B-c şi L-34-12-B-d) (fig. 3). 

Harta la scara 1:10 000 se obţine prin divizarea unei foi 1:25 000 în patru 
secţiuni, notate cu cifrele arabe 1, 2, 3 şi 4. Nomenclatura acestor hărţi rezultă prin 
adăugarea la nomenclatura hărţii 1:25 000 din care fac parte (L-34-12-B-b) a cifrei 
arabe 1, 2, 3 sau 4, care indică poziţia foii (ex. L-34-12-B-b-1, L-34-12-B-b-2, L-34-
12-B-b-3 şi L-34-12-B-b-4) (fig. 3). 

Tabel 1. Scările, numărul foilor, dimensiunile, echidistanţa curbelor de nivel şi nomenclatura hărţilor 
topografice în proiecţie Gauss – Krüger 

Dimensiunile foii 
Scara Nr. foilor cuprinse în harta 

la scara 1:1 000 000 în 
latitudine 

în 
longitudine 

Echidistanţa 
curbelor de nivel Nomenclatura 

1:1 000 000 1 4º 6º  L-34 
1:500 000 4 2º 3º  L-34-B 
1:200 000 36 40' 1º  L-34-VI 
1:100 000 144 20' 30' 40 m, 20 m L-34-12 
1:50 000 576 10' 15' 20 m, 10 m L-34-12-B 
1:25 000 2304 5' 7' 30'' 10 m, 5 m L-34-12-B-b 
1:10 000 9216 2' 30'' 3' 45''  L-34-12-B-b-2 

Elementele hărţii topografice 
Principalele elemente ale unei hărţi topografice sunt (fig. 4): 

1. suprafaţa reprezentată; 
2. titlul; 
3. indicativul sau nomenclatura; 
4. sistemul de coordonate; 
5. declinaţia magnetică şi unghiul de convergenţă medie a meridianelor; 
6. scara de proporţie; 
7. schema judeţelor cuprinse pe hartă şi/sau poziţia hărţii în 

nomenclatura Gauss-Krüger; 
8. graficul de calculare a pantelor; 
9. anul ridicărilor topografice, anul imprimării, autorul, instituţia. 

Suprafaţa reprezentată poate fi redată prin diferite metode grafice, 
monocrom sau policrom. Aici sunt redate convenţional şi generalizat informaţii 
despre relieful, hidrografia, vegetaţia, solul şi obiectivele social-economice (localităţi, 
căi de comunicaţie, diverse construcţii etc.) din regiunea reprezentată pe hartă. Mai 
multe informaţii despre această componentă a hărţii se vor dobândi în timpul 
lucrărilor practice destinate metodelor de reprezentare pe hărţi şi semnelor 
convenţionale. 

Titlul hărţii (fig. 4, 5) este trecut în partea de sus a foii, după indicativ 
(nomenclatură). El provine de la o localitate sau un munte mai important, reprezentat 
pe foaia respectivă. 
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Fig. 4. Hartă topografică fictivă la scara 1:25 000 

În nomenclatura Gauss – Krüger → U-34-37-B-c, foaia Poeni 

 
Fig. 5. Indicativul şi titlul unei hărţi topografice la scara 1:25 000 
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Indicativul (nomenclatura) hărţii pentru proiecţia Gauss – Krüger (fig. 4, 
5), trecut alături de titlu, este folosit pentru a putea stabili mai uşor poziţia hărţii în 
teritoriu. Alături de indicativul hărţii, pe cele patru laturi ale chenarului, sunt trecute 
nomenclaturile foilor care se învecinează cu harta (sus, foaia din nord, jos, foaia din 
sud, stânga, foaia din vest şi dreapta, foaia din est) (fig. 6). Acest lucru înlesneşte 
lipirea mai multor foi pentru a obţine o hartă ce acoperă un teritoriu mai mare. 

 
Fig. 6. Nomenclatura foilor vecine cu harta 

Sistemul de coordonate (fig. 4, 7) cuprinde două tipuri de coordonate: 
geografice (latitudine şi longitudine) şi rectangulare (exprimate în kilometri). 

 
Fig. 7. Chenarul hărţii, caroiajul rectangular, coordonatele geografice (lat/long) şi rectangulare (km), 
declinaţia magnetică şi convergenţa meridianelor pe o bucată de hartă topografică la scara 1:25 000 

Coordonatele geografice sunt notate în cele patru colţuri ale hărţii, în grade, 
minute şi secunde sexagesimale (fig. 7). Chenarul hărţii este construit dintr-o linie 
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dublă care cuprinde segmente alternative, albe şi negre, lungimea fiecărui segment 
fiind egală cu un minut de latitudine sau longitudine. 

 
Fig. 8. Poziţia axelor OX şi OY (sistemul de coordonate rectangulare) faţă de meridianul axial şi 

ecuatorul fusului sferic proiectat, într-o proiecţie Gauss – Krüger 

Coordonatele rectangulare (4, 7, 8) sunt exprimate în kilometri, fiind marcate 
pe hartă printr-un caroiaj rectangular (o reţea de pătrate cu dimensiunea de 1 km / 1 
km în cazul hărţilor la scările 1:50 000 şi 1:25 000). Pe conturul caroiajului 
rectangular, în dreptul fiecărei linii (cele orizontale, axa Y, sunt proiecţiile paralelelor, 
iar cele verticale, axa X, sunt proiecţiile meridianelor) sunt trecute valorile în 
kilometri. Valorile, în cazul paralelelor, reprezintă distanţa în kilometri faţă de 
ecuator. Pentru meridiane există următoarea regulă: prima cifră a numărului indică 
fusul sferic, socotit de la meridianul Greenwich, din care face parte harta, iar valoarea 
rămasă după ce înlăturăm prima cifră a numărului exprimă distanţa în kilometri faţă 
de o paralelă la proiecţia meridianului axial (central) al fusului. Această linie (OX) 
paralelă la meridianul axial (fig. 8) este stabilită la o distanţă de 500 km faţă de acesta, 
astfel că, la valoarea 3495 ne aflăm în fusul 3 de la Greenwich, la o distanţă de 495 
km faţă de paralela (OX) la meridianul axial, deci la vest de acesta deoarece nu am 
ajuns încă la valoarea de 500 km. La valoarea 4695 ne aflăm în fusul 4 de la 
Greenwich, la o distanţă de 695 km faţă de paralela (OX) la meridianul axial al 
fusului, deci la est de acesta deoarece s-au depăşit 500 km. La valoarea 5500 ne aflăm 
în fusul 5 de la Greenwich, la o distanţă de 500 km faţă de paralela (OX) la 
meridianul axial al fusului şi suntem chiar pe acesta deoarece el este situat la 500 km 
distanţă faţă de OX (fig. 8). 

Declinaţia magnetică şi unghiul de convergenţă medie a meridianelor 
(fig. 7) sunt valori unghiulare (exprimate în grade sexagesimale) necesare atunci cînd 
dorim să determinăm cu exactitate orientarea magnetică (azimutul) a unei direcţii 
trasate pe hartă. Aceste informaţii se trec în colţul din stânga jos al hărţii, sub formă 
scrisă şi grafică (fig. 4, 7). 

Scara de proporţie (fig. 4, 9) sub formă numerică (ex. 1:25 000), directă 
(ex. 1 cm pe hartă = 250 m) şi grafică este trecută în partea centrală a subsolului hărţii. 

 6



În orice xerocopiere ce induce micşorarea sau mărirea hărţii, valabilă rămâne doar 
scara grafică, care se măreşte sau se micşorează în aceeaşi măsură ca întreaga hartă. 

 
Fig. 9. Subsolul hărţii topografice cu scara, poziţia foii în nomenclatura Gauss – Krüger, graficul 

pantelor, anul ridicărilor topografice, anul imprimării şi autorul 

Graficul de calculare a pantelor (fig. 9) este trecut în dreapta scării de 
proporţie. Este constituit dintr-un sistem de linii verticale, a căror lungime corespunde 
cu o anumită pantă a terenului dintre două curbe de nivel aflate la o echidistanţă 
specificată. Graficul este construit pentru aprecierea pantelor dintre curbele de nivel 
normale cu o anumită echidistanţă (5 m în fig. 9), precum şi a celor dintre curbele de 
nivel îngroşate cu o echidistanţă de 5 ori mai mare decât a celor normale (25 m în fig. 
9). În dreptul fiecărei linii verticale de pe grafic este trecută valoarea pantei, în grade 
sexagesimale. De exemplu, dacă distanţa dintre două curbe de nivel normale 
învecinate este egală cu linia verticală de pe graficul pentru curbele normale în dreptul 
căreia scrie 2º, înseamnă că panta terenului dintre cele două curbe de nivel este de 2º. 

Alte informaţii care apar în subsolul hărţii topografice sunt poziţia hărţii în 
nomenclatura Gauss-Krüger (fig. 9), poziţia judeţelor pe hartă, în cazul în care o 
hartă acoperă o suprafaţă extinsă în mai multe judeţe, numele autorului hărţii, anul 
ridicărilor topografice, anul imprimării hărţii sau instituţia care a publicat harta. 
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