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Capitolul 1. Întâlnirea membrilor 

Membrii: lect. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr. Imecs Zoltán, lect. univ. dr. Magyari-Sáska 

Zsolt, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor. 

În perioada 19–21 noiembrie 2011 am avut o întâlnire cu membrii proiectului (kick-off meeting) în Cluj-

Napoca. La această întâlnire au participat membrii din Cluj-Napoca (d-l Bartos-Elekes şi d-l Imecs), d-l 

Timár din Budapesta şi d-l Magyari-Sáska din Gheorgheni. 

La această întâlnire de 3 zile am discutat detaliat planul de muncă, am clarificat sarcinile tuturor 

membrilor, am stabilit programul detaliat, termenele pentru realizarea diferitelor capitole ale 

proiectului. După întâlnire am început pregătirea capitolelor din 2012.  

 

Capitolul 2A. Biblioteci, colecții de hărți  

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 austriece 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 88 de foi de hartă ale ediției românești la scara 1: 57 600. Menționăm că această serie 

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 2012 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 de 

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

am ajuns la un rezultat negativ: nu am putut identifica nici un exemplar, nici o foaie a lucrării studiate. 
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În perioada 22–24 aprilie 2012 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 2012 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 scară 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 proiecție al hărții 

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 a 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.  
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Capitolul 2C. Studiu 

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor 

Scopul acestui capitol a fost elaborarea studiului folosind datele adunate în cursul capitolelor 2A şi 2B. 

Studiul – după o introducere despre scopuri, surse şi metode, respectiv antecedentele hărţii – 

abordează trei teme. Prima temă este ridicarea topografică:  circumstanţele istorice, organizaţia, 

teritoriul, perioada, punctele geodezice, proiecţia cartografică, scara. A doua temă o reprezintă ediţiile 

hărţii:  harta austriacă, harta lui Szathmári, ediţiile micşorate, consecinţele, păstrarea hărţii. A treia temă 

este prelucrarea digitală: digitizarea, georeferenţierea, publicarea pe web cu indicatorul localităţilor. Am 

ilustrat textul cu 31 de figuri.  

Menţionăm că rezultatele parțiale ale cercetării bibliografice precum și calculele preliminare afectuate 

au fost prezentate la următoarele manifestări științifice internaționale: 

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

iunie 2012.  

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

Avanpremiera studiului a avut loc în 19–20 septembrie 2013 la Roma (Italia) și a fost prezentată de d-l 

Imecs şi d-l Timár la conferinţa internaţională The 8th International Workshop on Digital Approaches to 

Cartographic Heritage, organizată de International Cartographic Association – Commission on Digital 

Technologies in Cartographic Heritage şi de Società Geografica Italiana. 

Studiul complet a fost publicat pe pagina de web a proiectului în cursul lunii decembrie din anul 2013. 

(http://www.charta1864.ro/essay.html) 

 

Capitolul 3A. Scanare 

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 reuşit să 

scanăm acele foi de hartă care lipsesc din colecția de la Cluj-Napoca.  
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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 2012. 

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: sistem complet de 

scanare Colortrac SmartLF Gx+ T42e cu lăţime activă de 1067 mm şi laptop Dell XPS L702x. Solicitarea a 

fost depusă după sosirea prime rate, în luna martie 2012. După un lung proces de aprobare și 

contractare aparatura a sosit în luna august 2012. Scanarea s-a desfășurat în luna octombrie 2012. În 

ultima perioadă am efectuat o prelucrare primară a foilor scanate precum și o selecție a acestora.  

 

Capitolul 3B. Georeferenţierea 

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr.  Imecs Zoltán 

În prima fază s-a făcut o selecție între foile de hartă scanate care proveneau din mai multe surse. S-au 

ales foile complete, fără lipsuri și care erau cele mai lizibile din punct de vedere cromatic. Fiecare foaie a 

fost georeferențiată cu ajutorul unor softuri specifice utilizându-se colțurile foilor. S-a utilizat sistemul 

de proiecție Cassini–Soldner, determinat în cadrul studiului la capitolul 2C. Fiecare foaie a fost decupată 

pe marginea georeferențiată, astfel asigurându-se posibilitatea mozaicării tuturor foilor oferind o 

imagine completă a întregii hărți. Foile au fost exportate în format .jpg fiind însoțite de fișierele care 

asigură păstrarea sistemului de coordonate (.jgw și .prj). 

 

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 
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licenţiere de tip proprietar. Acest aspect în cadrul proiectului prezenta un dezavantaj, deoarece celelalte 

trei medii (Mapserver, Mapnik şi GeoServer) au licenţiere deschisă 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 GeoServer în special datorită 

faptului că este un proiect OSGeo (Open Source Geospatial Foundation).  

În etapa a doua a fost studiată în detaliu funcţionalitatea oferită de Geoserver. Astfel a fost identificată 

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

sistemului.  

 

Capitolul 4B. Domain şi server 

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

Pentru publicarea pe web a fost necesară cumpărarea unui server adecvat, aceasta fiind un calculator 

Dell PowerEdge T320 cu  procesor Xeon E5-2403 cu patru nuclee la o frecvenţă de 1.80GHz, cu 4GB 

memorie RAM. Achiziţia s-a realizat la data de 31 iulie 2013. Pentru punerea sa în funcţiune s-a folosit 

sistemul de operare Ubuntu Server 12.04. Ca şi web server a fost ales Apache Tomcat7 având 

posibilitatea de a rula Servlet-uri Java. A fost instalat şi PHP pentru a permite rularea aplicaţiilor server-

side.  Aplicaţia server pentru furnizarea datelor cartografice este GeoServer 2.3.4.   

În vederea accesării datelor de către publicul larg s-a rezervat domeniul charta1864.ro în data de  19 

septembrie 2013, domeniu legat prin DNS la serverul achiziţionat. 

 

Capitolul 4C. Indicatorul localităţilor şi integrarea lui în aplicaţie 

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr. Imecs Zoltán, lect. univ. dr. Magyari-Sáska 

Zsolt 

Numele localităţilor şi locaţia geografică a acestora este încărcată într-o bază de date pe partea de client 

a aplicaţiei web realizate, astfel încât să permită o căutare cât mai rapidă. Prin introducerea literelor în 

zona de editare, automat sunt selectate doar acele localităţi care conţin acel şir de caractere. Validarea 

prin Enter a localităţii selectate are ca şi efect centrarea scenei pe acea localitate. 
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Capitolul 4D. Dezvoltare Web 

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

Aplicaţia web, este o aplicaţie pe partea de client, a fost realizată în JavaScript, cu excepţia descărcării 

de pe server a secţiunilor originale da hartă, unde pentru transfer s-a folosit PHP. 

Pentru descărcarea porţiunilor de hartă georeferenţiate s-au construit interogări WMS (Web Map 

Service) către server specificând parametri necesari. 

Aplicaţia este compusă din fişierul html şi css pentru partea de prezentare şi formă, precum şi din două 

fişiere js, unul pentru funcţiile aplicaţiei, celălalt conţinând datele localităţilor. 

Au fost utilizate următoarele biblioteci de funcţii JavaScript: 

- OpenLayers, pentru cadrul general al aplicaţiei 

- Proj4js, pentru transformări de proiecţii şi coordonate 

- JQuery, pentru căutări în lista de localităţi 

Aplicaţia web-gis realizată oferă următoarele funcţionalităţi (http://www.charta1864.ro/charta.html): 

- vizualizarea interactivă a hărţii, prin: 

o alegerea nivelului de detaliere (butonul de scroll al mouse-lui, unealta specifică de pe 

interfaţă, click dublu, desenarea unui chenar în jurul zonei dorite cu apăsarea tastei Shift) 

o derularea conţinutului (tragerea cu mouse-ul, poziţionarea chenarului de pe harta de 

prezentare generală, unealta specifică de pe interfaţă) 

o căutarea  vizuală este facilitată de nivelul Index map, care este afişată până la nivelul de 

mărire 5. 

- prezentarea datelor de identificare şi informare asupra afişării curente, prin 

o indicarea rândului şi coloanei secţiunii de hartă deasupra căruia se află mouse-ul 

o indicarea coordonatelor mouse-lui în WGS84, Stereo70 şi proiecţia Cassini-Soldner 

o indicarea nivelului de detaliere a scenei vizualizate prin specificarea nivelului de 

mărire/micşorare exprimată procentual faţă de varianta originală, rezoluţia în m/pixeli 

precum şi scara corespunzătoare 
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- posibilitatea vizualizării şi descărcării secţiunilor de hartă originale, conţinând şi informaţiile de 

pe cadru şi elementele explicative, prin 

o specificare numărului de rând şi de coloană 

o posibilitatea de încadrare a secţiunii 

specificate în fereastra de vizualizare (butonul 

Zoom to) 

o descărcarea secţiunii specificate în format jpg, cu denumirea szathmari-col-rand.jpg 

(butonul Download) 

o vizualizarea legendei, a scheletului şi a copertei colecţiei originale (butoanele Legend, 

Index map şi Title) 

- descărcarea georeferenţiată a unor porţiuni, prin: 

o definirea coordonatelor de încadrare, atât 

automat, situaţie în care valorile din câmpuri 

preiau automat valorile corespunzătoare 

colţurilor scenei vizualizate, cât şi manual, 

înscriind valorile în aceste câmpuri, dar şi prin 

marcarea cu butonul drept al mouse-lui. 

o coordonatele pot fi definite în trei sisteme 

WGS84, Cassini-Soldner şi Stereo70. 

Schimbarea între sisteme înseamnă transformarea automată a valorilor înscrise în 

sistemul selectat. 

o se poate alege nivelul de rezoluţie în m/pixeli în intervalul 5-20, valoarea predefinită fiind 

5m (rezoluţia originală de scanare)  

o la fiecare schimbare de valoare atât la cadru cât şi la rezoluţie se indică mărimea fişierului 

în pixeli, valoarea maximă fiind de 4.000 pentru ambele direcţii 

o descărcarea cadrului specificat atât în format KMZ (WGS84) cât şi în GeoTiff (Stereo70) 

S-a realizat şi suprapunerea Chartei peste Google Maps, pentru aceasta fiind necesară reproiectarea 

acesteia în WGS84. La această reprezentare se pot selecta ca hărţi de bază Google Streets, Google 

Physical, Google Hybrid sau Google Satellite, astfel se poate compara realitatea de azi cu trecutul istoric. 

Nivelul de transparenţă a Chartei se poate seta interactiv în fereastra browserului. 

(http://www.charta1864.ro/chartax.html) 
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Capitolul 5A. Publicarea pe Web 

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr.  Imecs Zoltán, lect. univ. dr. Magyari-Sáska 

Zsolt, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor 

Publicare pe web s-a realizat în cadrul domeniului www.charta1864.ro. Pe pagina de deschidere se 

poate opta pentru vizualizarea hărţii sau pentru vizualizarea descrierii realizării proiectului. În fereastra 

asociată vizualizării hărţii, pe lângă conţinutul efectiv există butoane pentru a reveni la pagina 

principală, a trece direct la descriere, a vizualiza legenda originală, a trece la vizualizarea bazată pe 

Google Maps şi un mic ajutor. 

 
Pagina de start a proiectului 

Publicare pe web a hărţii efectiv necesita două  faze. Pe de o parte era necesară pregătirea şi încărcarea 

datelor, pe de altă parte configurarea serverului GIS astfel încât să fie capabil să acceseze şi să 

gestioneze corect şi eficient datele.  

Pregătirea datelor consta în următoarele: pentru fişierele raster individuale a fost construită o hartă de 

index folosind sistemul GDAL. Pentru aceasta era necesară definirea proiecţiei pentru imaginile raster 

conţinând secţiunile originale de hartă, după care cu utilitarul gdaltindex a fost creat fişierul SHP care 

conţine locaţia georeferenţiată a fiecărei secţiuni. 
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Definirea proiecţiei utilizate a fost necesară şi în GeoServer, prin editarea fişierului destinat proiecţiilor 

definite de către utilizatori. La definirea proiecţiei utilizate semnul parametrilor de rotaţie pentru 

transformarea în WGS84 a fost schimbat, întrucât sistemul consideră rotirea sistemului de coordonate şi 

nu a hărţilor. 

Nivelul astfel adăugat permite interogarea datelor folosind serviciul WMS (Web Map Service). Datorită 

faptului că o interogare WMS are ca parametri atât proiecţia cât şi limitele în cadrul proiecţiei, respectiv 

mărimea în pixeli a imaginii, este necesar un timp de randare considerabil la server a imaginii trimise 

spre client. Pentru a contracara acest neajuns, există posibilitatea de a pregătii, de a randa părţile de 

imagini care compun scena folosind componenta GWC (GeoWebCache) din GeoServer. Această operaţie 

presupune definire scărilor pentru care se face această operaţie. S-au definit 10 nivele de scară, iar 

dimensiunea dalelor de imagini este 256x256 pixeli. 

Prin configurarea în aplicaţia dezvoltată a căilor de acces către datele din GeoServer se asigură 

funcţionalitatea deplină a aplicaţiei web.  

După publicare pe web am anunţat publicarea rezultatelor pe earth.unibuc.ro/articole/charta1864, pe 

forumul cel mai cunoscut de GIS şi cartografie din România. Începând din 10 februarie 2014 (data 

publicării) şi până în octombrie 2014, site-ul a înregistrat peste 11 650 de accesări, din care 21% sunt din 

străinătate. 

 

Capitolul 5B. Conferinţe 

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr. Imecs Zoltán, lect. univ. dr. Magyari-Sáska 

Zsolt conf. univ. dr. habil. Timár Gábor. 

Scopul acestui capitol a fost diseminarea la conferinţe internaţionale a lucrărilor ştiinţifice elaborate de 

membrii proiectului. 

Conferinţa internaţională General Assembly 2014 organizată de European Geosciences Union, cu titlul 

The Face of the Earth a avut loc la Viena (Austria) între 27 aprilie şi 2 mai 2014. La această conferinţă 

membrii proiectului au prezentat trei lucrări: 

a) Bartos-Elekes Zs., Magyari-Sáska Zs., Timár G., Imecs Z.: How to Compare the Faces of the Earth? 

Walachia in mid-19th century and nowadays. 

b)  Imecs Z., Bartos-Elekes Zs., Timár G., Magyari-Sáska Zs.: The Use of Historical Topographic Maps 

in the Study of Forest-cover Changes in Southern Romania. 
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c) Timár G., Bartos-Elekes Zs., Imecs Z., Magyari-Sáska Zs., Crăciunescu V., Flueraru C.: The 2006 

Danube Flood Inundation Patterns and the 1864 Topographic Map of South Romania: How the 

Present Hydrological Processes are Determined by the Original Landscape? 

Conferinţa internaţională 9th International Workshop organizată de International Cartographic 

Association, Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage a avut loc la Budapesta 

(Ungaria) între 4 şi 5 septembrie 2014. La această conferinţă membrii proiectului au prezentat lucrarea: 

Timár G., Bartos-Elekes Zs., Molnár G., Imecs Z., Magyari-Sáska Zs. (2014): Improvement of horizontal 

georeferencing accuracy of the 1864 map of South Romania by correction grid (GSB) in GIS and web 

publishing environment. 

La realizarea proiectului ne-am propus ca cel mai important scop ca studiul realizat să poată fi accesat 

de către oricine, din acest motiv studiul a fost publicat pe pagina Web împreună cu harta. Apariția 

acesteia a fost promovată cu ocazia conferințelor naționale și internaționale menționate anterior. După 

publicarea pe Internet, considerăm că studiul nu mai poate fi publicat în formă tipărită, de aceea ne-am 

propus să realizăm articole care să prezinte posibilitățile de utilizare practică a rezultatelor studiului. 

Prin realizarea acestora am depășit scopurile propuse inițial. În prezent avem deja un articol publicat: 

Timár G., Bartos-Elekes Zs., Crăciunescu V., Flueraru C., Imecs Z., Magyari-Sáska Zs. (2014): Danger 

doesn’t vanish with the dikes: Comparison of the inundation pattern of the 2006 Danube floods and the 

historical topographic map of 1864 of South Romania. E-Perimetron Vol. 9., No. 3., pages 146–152. 

Trebuie să menţionăm, că avem în curs de finalizare trei articole, dintre care una va fi publicată în 

revista de specialitate din România (Revista de Geodezie, Cartografie ş Cadastru), respectiv două în 

reviste de specialitate din străinătate (Global and Planetary Changes şi Imago Mundi). 
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