


Baza materială

Software:

v ArcGis 9.2 + 3D Analyst, Spatial Analyst, 
Geostatistical Analyst
v Global Mapper 10
v Erdas Imagine

Hardware:

v 45 calculatoare Pentium Core 2 Duo şi 
Pentium Quad Core, distribuite în trei 
laboratoare ( de G.I.S şi teledetecţie, 
Cartografie şi de Meteorologie – Climatologie)
v server de administrare a licenţelor software 
în reţea
v periferice – ex. plotter A0, scannere A3 şi A0 
(în colaborare cu Departamentul de Silvicultură)



Baza materială

Echipamente de culegere pe teren 
a datelor  geografice:

v Receptoare GPS Garmin Map  
60 CSX şi Legend (acurateţe la 
marcarea în plan sub 5 m) şi 
Magellan Mobile Mapper (acurateţe 
la marcarea în plan, în condiţii de 
postprocesare, submetrică) postprocesare, submetrică) 

v Ecosonda Garmin GPSMAP 525

v Staţie totală Leica TPS 400



Proiecte derulate în cadrul Departamentului

Direcţii:

v cartografiere digitală

ü utilizarea funcţiilor matematice de analiză oferite de sistemele
informatice geografice pentru cuantificarea vulnerabilităţii
versanţilor la procesele de deplasare în masă
ü actualizarea şi îmbunătăţirea hărţii geografice generale a
judeţului Suceava (scara 1:100 000)

v utilizarea S.I.G. în analiza dinamicii reliefului şi a reţelei hidrografice

v modelarea matematică a reliefului în scopul în determinării unor 

parametri morfometrici caracteristici

v modelarea matematică a cuvetelor lacustre din nordul Carpaţilor 

Orientali, pe baza ridicărilor batimetrice

v modelarea matematică a unor elemente climatice
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