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Introducere 

În perioada raportată am efectuat următoarele capitole ale proiectului: 

2A. Biblioteci, colecții de hărți 

2B. Sistem geodezic, sistemul de proiecție al hărții 

3A. Scanarea hărții 

4A. Dezvoltarea platformei on-line 

 

Capitolul 2A. Biblioteci, colecții de hărți  

Au participat membrii: lect. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor 

 

Capitolul 2A și-a propus studiul bibliografiei referitoare la tematica cercetării în biblioteci, respectiv 

căutarea,  tuturor foilor de hartă austiece și românești a Chărţii României Meridionale, ce se regăsesc, sunt 

accesibile în colecțiile de hărți. 

Cercetarea s-a extins asupra colecțiilor de hărți din Cluj-Napoca, Viena, Budapesta și București cu scopul de 

a stabili câte ediții a avut Charta României Meridionale, precum pentru a găsi exemplarele acesteia. S-au 

ales colecțiile menționate pentru că în aceste locuri au fost cele mai mari șanse să găsim Charta României 

Meridionale. 

La Cluj-Napoca am vizitat și studiat două colecții de hărți. În Colecția de Hărţi Cholnoky am identificat și am 

studiat cele 85 de foi de hartă ale ediției românești la scara 1: 57 600. Menționăm că această colecție este 

incompletă. De asemenea am identificat și ediția micșorată a hărții (la scara 1: 288 000). Am lucrat şi în 



Colecția de Hărți a Bibliotecii Centrale Universitare, unde nu am găsit nici un exemplar, nici o foaie din 

lucrarea căutată.  

Între 16–21 aprilie am efectuat cercetări la colecția de hărți a Institutului de Istorie Militară din Budapesta. 

În această locație am identificat 99 de foi din ediția românească a hărții, serie care este deasemenea 

incompletă. Cu ocazia cercetărilor efectuate la Biblioteca Națională Széchényi din Budapesta am ajuns la 

rezultatul negativ: nu am putut identifica nici un exemplar, nici o foaie a lucrării studiate. 

În perioada 22–24 aprilie am efectuat cercetări la Arhivele Militare din cadrul Arhivelor de Stat Austriece 

din Viena. Aici am găsit și studiat întreaga serie de hărți: cele 115 foi ale ediției austriece (serie completă), 

precum și cele 115 foi ale ediției românești (serie completă). De asemenea am identificat și studiat edițiile 

micșorate a hărții austriece şi româneşti. Tot în această locație am avut posibilitatea să studiem materialele 

de bază referitoare la baza geodezică, topografică și cartografică a hărții.  

În perioada 24–26 iunie am efectuat cercetări la diferite instituții din București. La Colecția de Hărți a 

Bibliotecii Academiei Române am identificat și studiat seria completă (115 foi) a ediției românești a hărții. 

Am fost și la Arhivele Naționale ale României unde am identificat ediția micșorată a hărții, ediţia la scara 

mare lipseşte. Am vizitat și Facultatea de Geografie a Universității din București unde nu am putut 

identifica lucrarea căutată. Ne-am propus să studiem și Colecția de Hărți a Bibliotecii Naționale dar pe 

motivul mutării bibliotecii nu am ajuns la rezultate concludente. Presupunem că în această locație harta 

căutată nu se găsește. Nu am reușit să ajungem nici la Direcţia Topografică Militară, dar presupunem că 

aici există harta, având în vedere că în instituțiile similare din Ungaria și Austria ea se găsește.  

Pe lângă studiul colecțiilor de hărți menționate am efectuat studiu bibliografic la următoarele instituții: 

Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie a Universității din București, 

Arhivele Militare din cadrul Arhivelor de Stat Austriece din Viena, Biblioteca Naţională Széchényi din 

Budapesta.  

Ca o concluzie putem afirma că cercetările efectuate constituie un pas important, o evoluție semnificativă 

față de conținutul literaturii de specialitate cunoscute despre subiectul studiat. Rezultatele ne permit să 

detaliem, să corectăm numeroase afirmații anterioare.  

 

Capitolul 2B. Sistem geodezic, sistemul de proiecția la hărții 

Au participat membrii: lect. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor 

 



Scopul capitolului 2B a fost definirea sistemului geodezic și a sistemului de proiecție al hărții. În acest sens 

ne-au fost de un real folos documentele originale găsite la Arhivele Militare din cadrul Arhivelor de Stat 

Austriece din Viena. Pe baza acestora am reușit să reconstruim rețeaua punctelor de sprijin utilizate cu 

ocazia ridicării de teren, precum și sistemul de proiecție utilizat. Am calculat parametrii de datum și de 

proiecție ce se pot utiliza într-un sistem GIS. Rezultatele au fost comparate cu datele existente în literatura 

de specialitate existentă la ora actuală.  

 

Capitolul 3A. Scanare 

Au participat membrii: lect. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr.  Imecs Zoltán 

 

Acest capitol și-a propus digitizarea, scanarea foilor de hartă existente. În primul rând am scanat foile de 

hărți existente în Colecția Cholnoky din Cluj-Napoca. În celelalte locații menționate anterior am reuțit să 

scanăm acele foi de hartă care lipsesc din colecția de la Cluj-Napoca.  

Astfel la Arhivele Militare din cadrul Arhivelor de Stat Austriece din Viena am scanat acele foi de hartă care 

se regăsesc doar în acest institut. Activitatea s-a defășurat cu ocazia deplasării din luna aprilie. 

La Colecția de Hărți a Institutului de Istorie Militară din Budapesta am scanat 99 de foi de hartă, o parte din 

acestea nu se găsesc în colecția de la Cluj-Napoca.  

Pentru scanarea de la Cluj am procurat un laptop și un scanner de mari dimensiuni. Solicitarea a fost 

depusă dupa sosirea prime rate, în luna martie. După un lung proces de aprobare și contractare aparatura 

a sosit în luna august. Scanarea s-a desfășurat în luna octombrie. În ultima perioadă am efectuat o 

prelucrare primară a foilor scanate precum și o selecție a acestora.  

 

Capitolul 4A. Dezvoltarea platformei on-line 

Membru: lect. univ. dr. Magyari-Sáska Zsolt 

 

Obiectivul activităţii a fost realizarea unui mediu software online în care se pot prezenta nivelele raster 

georeferenţiate pentru Charta României Meridionale. 

În prima etapă au fost identificate şi studiate posibilităţile mai multor sisteme cartografice şi 

geoinformatice on-line, şi anume: ArcIMS, Mapserver, CartoWeb, GeoServer, Mapnik. Dintre cele 5 medii 

CartoWeb era singurul produs pentru care ultima distribuţie a fost lansată în 2008 şi nu mai există suport 



pentru acest mediu. ArcIMS este un produs care nu mai este suportat începând cu versiunea 10.1 a 

mediului ArcGIS, iar succesorul său ArcGIS for Server, deşi este un sistem robust şi scalabil, are licenţiere de 

tip proprietar. Acest aspect în cadrul proiectului prezenta un dezavantaj, deoarece celelalte trei medii 

(Mapserver, Mapnik şi GeoServer) au licenţiere deschise cu performanţe apropiate de ArcGIS for Server. În 

urma studierii documentaţiei pentru cele trei produse rămase în ceea ce priveşte posibilităţile fiecăruia şi a 

studiilor comparative obţinute, am optat pentru MapServer în special datorită faptului că este un proiect 

OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) şi datorită extensiei pmapper, cu posibilităţi multiple de 

dezvoltare şi parametrizare. 

În etapa a doua a fost studiată în detaliu funcţionalitatea oferită de Mapserver şi pmapper. Astfel a fost 

identificată structura de directoare a sistemului, fişierele de configuraţie şi parametrizarea precum şi 

modularitatea sistemului. Această etapă prezenta destul de multe dificultăţi pentru că fiind un proiect 

Open Source nu există o documentaţie suficient de detaliată pentru pmapper, astfel încât după 

parcurgerea acestuia dezvoltarea personalizată a unei interfeţe să fie facilă. 

În a treia etapă a dezvoltării software a fost realizarea mediului personalizat şi completarea acestuia cu 

codul PHP necesar pentru prezentarea şi interogarea datelor. În sistem au fost incluse următoarele 

posibilităţi: deplasarea conţinutului (1), apropiere şi îndepărtare (2), utilizarea unei hărţi de referinţă (3), 

vizualizarea coordonatelor (4), exportul conţinutului (5). 
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Menţionăm că rezultatele parțiale ale cercetării bibliografice precum și calculele preliminare afectuate au 

fost prezentate la următoarele manifestări științifice internaționale: 

– International Symposium „Historical Maps in Environmental Geosciences”, Cluj-Napoca, 21–23 

iunie 2012.  

– A XX-a ediţie a Simpozionului Internaţional GIS, Cluj-Napoca, 9–10 noiembrie 2012.  

 

 

Director proiect, 

lect. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor 
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Cluj-Napoca, 3 decembrie 2012 


