
Prezentare realizata de Dr. Stroescu Nicolae, Mai 2020.

INSTRUCTIUNI. Pentru a trece de la o pagina la alta, folositi sagetile sau din colturile de jos ale paginilor.

Planimetrie, obiecte facute de om, simboluri
tehnice pentru traseele de concurs.



Prezentare realizata de Dr. Stroescu Nicolae (Ploiesti) – Mai 2020.

Semnele conventionale pentru planimetrie (drumuri, poteci) si structuri, obiecte facute de catre om.

Reteaua de drumuri si poteci din teren are o mare importanta pentru sportiv, iar clasificarea lor trebuie foarte usor de recunoscut pe harta de orientare. 
Diferenta in special dintre poteci, trebuie facuta nu numai dupa latimea lor, dar si dupa cat de clara este ea pentru sportiv. Deasemenea multe structuri facute
de om ( ca de exemplu garduri, ziduri, cladiri sau zone interzise), constituie tot atatea bariere pentru sportiv si trebuiesc usor identificate pe harta. 

Drum forestierSosea lata
Autostrada

Drum carosabil Poteca principala Poteca secundara

Poteca slaba
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Semnele conventionale pentru planimetrie (drumuri, poteci) si structuri, obiecte facute de catre om.

Folosirea imaginilor din satelit, ca 
harta de background in programele
de desenarea hartilor de Orientare
(de ex. OCAD), permite observarea
pe aceste imagini a numeroase de-
talii,ce pot fi desenate direct in pro-
gramul OCAD fara a mai fi nevoie
de o inspectie pe teren. In exemple
urmatoare, dati CLIC! pe imaginile
din satelit si vedeti alaturat harta.



Semnele conventionale pentru planimetrie (drumuri, poteci) si structuri, obiecte facute de catre om.
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Intrebari referitoare la semnele conventionale pentru planimetrie (drumuri, poteci) si structuri, obiecte facute de catre om.

Ce obiecte create de om avem in aria imprejmuita de 
un zid de netrecut? Dati CLIC! pe raspunsul corect.

Raspunsul nu este corect!

Raspunsul nu este corect!2 cladiri, 1 borna silvica, 1 iesle, 1 foisor, 1 turn.

3 cladiri, 2 borne silvice, 1 iesle, 1 foisor, 1 turn.

Corect! 2 cladiri, 2 borne, 1 zid, 1 iesle,

1 foisor, 1 fantana. 

2 cladiri, 2 borne silvice, 1 zid, 1 iesle, 1 foisor si
1 fantana.

Ce simboluri de planimetrie si ape avem in plantatia
cea mai alergabila? Dati CLIC! pe raspunsul corect.

Raspunsul nu este corect!

Raspunsul nu este corect!

2 cladiri, 3 borne silvice, 1 iesle, 1 foisor, 1 
groapa cu apa si 1 fantana..

1 cladire, 3 borne silvice, 1 iesle, 1 turn, 1 foisor
1 izvor necaptat si 1 fantana.

Corect! 2 cladiri, 3 borne,1 iesle,

1 foisor, 1 fantana, 1 mlastina mica. 

2 cladiri, 3 borne silvice, 1 iesle, 1 foisor, 1 
mlastina mica si 1 fantana..

Cate intersectii si cate bifurcatii de drumuri, avem pe 
traseul cel mai scurt ce se poate parcurge intre postu-
rile 1 si 2. Dati CLIC! pe raspunsul corect.

Raspunsul nu este corect!

Raspunsul nu este corect!

4 intersectii si 12 bifurcatii de poteci.

5 intersectii si 13 bifurcatii de poteci.

6 intersectii si 11 bifurcatii de poteci.

Cate borne silvice se afla la intersectia a doua defrisari
liniare usor alergabile? Dati CLIC! pe raspunsul corect.

Cate hranitoare de animale (caprioare) se afla
situate in plantatii? Dati CLIC! pe raspunsul corect.

Cate foisoare de vanatoare se afla in teren
deschis alergabil 80-100%? Dati CLIC! pe 
raspunsul corect.

Raspuns
Incorect!

Raspuns
Incorect!

Raspuns
Incorect!

Raspuns
Incorect!

Raspuns
Incorect!

Raspuns
Incorect!

14 borne silvice

12 borne silvice

16 borne silvice

10 hranitoare

12 hranitoare

14 hranitoare

11 foisoare

13 foisoare

15 foisoare



NU
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Gasiti potrivirile dintre fragmentele de harta si semnele conventionale pentru planimetrie si structuri, obiecte facute de catre om.

NU

NUNUNU

NU
CORECT
TURN 

MEDIU

CORECT! Turn de 

inaltime medie, foisor.

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

NU

NU NU

NU

CORECT
IESLE

CORECT!  Hranitoare
de animale.

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

NU NU NU

CORECT
RUINA

CORECT!  Ruina.
Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

NU

NU NU NU

NU

NU

CORECT
POARTA

CORECT! Punct de 

trecere, poarta.

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

NU

NU NUNU

NU NU

NU

NU

NUNU

CORECT! Gard ce
se poate trece.

CORECT
Conducta
netrecut

CORECT
Zid de 
trecut

CORECT! Conducta
de netrecut.

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

CORECT! Conducta
ce se poate trece.

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

CORECT
Conducta
de trecut

NU

NU

CORECT! Gard 
inalt de netrecut.

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

CORECT
Gard de 
netrecut

CORECT
Gard de 
trecut

NU

NU

NU

CORECT! Zid ce se 
poate trece.

CORECT! Zid inalt
ce nu se trece.

CORECT
Zid de 
netrecut

NUNU

NU

NUNU

NU NU

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc

Gasiti si dati DUBLUCLIC! pe  
fragment de harta ce cores-
punde cu simbolul din mijloc
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Semnele conventionale pentru supradesenarea pe harti a traseelor curselor de Orientare.
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Notiuni recapitulative despre posibilitatile de trecere peste semnele conventionale pentru planimetrie, arii si structuri facute de catre om.

DATI CLIC! PE CASETELE CU SEMNE CONVENTIONALE DIN 

DREAPTA, PENTRU A VEDEA DACA SE POT TRECE SAU NU.

NU SE POATE TRECE! Perete inalt stanca, 
cariera, peste care nu se poate trece.

Ruptura de teren, rapa de pamant, peste
care se poate trece (cu afectarea alergarii)

NU SE POATE TRECE! Gard inalt ,min. 1,5m 
lemn, sarma peste care nu se poate trece.

Zid de min. 1 m. din piatra, ciment, lemn, 
peste care se poate trece sau sari.

NU SE POATE TRECE! Conducta de gaz sau
apa, la suprafata, peste care nu se trece.

NU SE POATE TRECE! Zid inalt de min. 1,5 
m. piatra, ciment, peste care nu se trece.

Gard simplu, de minim 1m, din lemn sau
sarma peste care se poate trece sau sari.

Conducta de gaz sau apa, la suprafata
peste care se poate trece.

NU SE POATE TRECE! Nu se poate alerga
pe linia de tren, dealungul ei.

NU SE POATE TRECE! Peste aceasta linie
purpurie, groasa, nu se poate trece.

Curs de apa permanent, mediu sau mic, 
peste care se poate trece.

Punct de trecere (poarta) prin garduri, 
ziduri, prin care se poate trece.

Tunel pe sub un drum, sosea sau linie
de tren, prin care se poate trece.

NU SE POATE TRECE! Suprafata de apa
(lac), peste care nu se poate trece.

NU SE POATE TRECE! Mlastina adanca
peste care nu se poate trece.

Suprafata pavata, asfaltata (ex. parcare) 
peste care se poate trece

NU SE POATE TRECE! Arie in care nu se 
poate intra (zona locuita, gradini, etc.)

Culoar de trecere acoperit, interior 
cladire mare, prin care se poate trece.

NU SE POATE TRECE! Zona interzisa, in 
care nu se poate intra sub nici o forma.

DATI CLIC! PE SEMNELE CONVENTIONALE DIN 

DREAPTA, PENTRU A VEDEA CE CULORI POT AVEA

Negru (perete stancos), maro
(ruptura pamant).

Negru (drum),maro(curba nivel), 
blue(curs apa),verde(linie desis)

Negru (liziera),maro (valcel sec), 
blue(mlastina liniara).

Negru (poteca),maro(curba sec.) 
blue(curs apa sezonier).

Negru ( zid ce se poate trece), 
maro (val de pamant).

Negru(groapa in stanca), maro
(groapa mare), blue(groapa apa)

Negru(bolovan), maro(movila), 
verde(tufis), blue(lac minim).

Negru(obiect facut deom),maro
(vizuina), verde (buturuga).

Maro (depresiune mica), blue 
(izvor necaptat).
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TEST PUZZLE DIFICIL DIN HARTA CU UN TRASEU DE ORIENTARE. Pentru a vizualiza toata suprafata hartii, dati CLIC! pe micile fragmente de 
harta din jurul ei. Din cele 44 de fragmente necesare, doar 24 se potrivesc cu posturile de control si sectiunile de pe suprafata hartii.

CLIC! AICI PENTRU A VEDEA, DACA ESTE NEVOIE, 
HARTA INTREAGA DAR MICSORATA SI IAR CLIC! 

PENTRU A STERGE HARTA.

NU!

NU!

NU!NU!

NU!NU!NU!NU!NU!

NU!

NU!

NU!

NU!

NU!

NU!NU!NU!NU!

NU!

NU!



NU!
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TEST DE FOTO ORIENTARE. AMPLASAREA UNOR POSTURI DE CONTROL PE REPERE PRECISE DIN FOTOGRAFII SI IDENTIFICAREA LOR CU 
POSTURILE DE CONTROL DE PE HARTA DE ORIENTARE CE CORESPUNDE FOTOGRAFIEI.

Fragment din harta de orientare a Parcului Bucov, 
din Ploiesti, cu  incercuirea a 13 posibile posturi de 
control. Dintre acestea, pe fiecare foto alaturata se 
gasesc doar cate 3 posturi amplasate.

Care sunt codurile de pe harta din 
stanga, ale celor 3 posturi amplasate
pe fotografia alaturata? 

Care sunt codurile de pe harta din 
stanga, ale celor 3 posturi amplasate la 
baza statuilor pe fotografia alaturata? 

NU!

NU!

NU!

NU!

32
36
42

31
37
43

34
35
44

31
38
43

33
35
41

34
36
44



Prezentare realizata de Dr. Stroescu Nicolae (Ploiesti) – Mai 2020.

TEST DE FOTO ORIENTARE. AMPLASAREA UNOR POSTURI DE CONTROL PE REPERE PRECISE DIN FOTOGRAFII SI IDENTIFICAREA LOR CU 
POSTURILE DE CONTROL DE PE HARTA DE ORIENTARE CE CORESPUNDE FOTOGRAFIEI.

Fragment din harta de orientare Valea Doftanetului din 
Prahova, cu  incercuirea a 10 posibile posturi de control. 
Dintre acestea, pe fiecare foto alaturata se gasesc doar
cate 3 posturi amplasate.

Care sunt codurile de pe harta din stanga, 
ale celor 3 posturi amplasate in jurul
lacului de pe fotografia alaturata? 

Care sunt codurile de pe harta din stanga, 
ale celor 3 posturi amplasate in jurul
mlastinii de pe fotografia alaturata? 

NU!
NU!

NU!

NU!

32
36
40

33
35
41

32
33
41 31

36
40

36
37
38

31
33
34
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GASITI MICILE DIFERENTE IN PRIVINTA SEMNELOR CONVENTIONALE, DINTRE DOUA HARTI DE ORIENTARE FOARTE ASEMANATOARE.

FE

DC

BA

Cate mameloane sunt in minus in 
harta B, fata de harta A?

Cati bolovani mari sunt in plus in 
harta D, fata de harta C?

La ce semne conventionale sunt 
schimbari in harta F, fata de harta E?

RASPUNS INCORECT!

RASPUNS INCORECT!

Doua mameloane in minus.

Patru mameloane in minus.

Trei mameloane in minus.

RASPUNS INCORECT!

RASPUNS INCORECT!

RASPUNS INCORECT!

RASPUNS INCORECT!

Doi bolovani in plus.

Patru bolovani in plus.

Trei bolovani in plus.

Schimbari la vegetatie.

Schimbari la cursurile de apa.

Schimbari la curbele de nivel.



De acelasi autor: Dr. Stroescu 
Nicolae (din Ploiesti), in 
lunile Aprilie si Mai 2020 au 
mai aparut urmatoarele
prezentari interactive:

Semne conventionale
pentru hartile de 
Orientare, partea 1 
(Relief, Curbe de nivel
si stanci).

De catre acelasi autor in 
cursul anului 2020, vor
mai apare urmatoarele
prezentari interactive:

Descriere interactiva
posturi de control la
Orientare prin simboluri,
conform normelor IOF
din anul 2018.

DATI CLIC! AICI PENTRU INCHEIEREA PREZENTARII.Prezentare realizata de Dr. Stroescu Nicolae (Ploiesti) – 2020.

Semne conventionale
pentru hartile de 
Orientare, partea 2 
(Hidrografie si
Vegetatie).

Semnele conventionale pentru
hartile de Orientare Sprint, 
conform normelor IOF –
ISSprOM 2019 – scara 1:4.000

Multumesc sportivilor din bucuresti, otopeni, Brasov si prahova, pentru participarea regulata la 
concursurile de orientare organizate de mine , stimulentul necesar pentru continuarea activitatii MEle.


