RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE COMISIA
“EVALUARE ȘI MANAGEMENT IMOBILIAR”
ÎN ANUL 2019

Comisia de specialitate nr. 9, ,,Evaluare și management imobiliar” este formată
din 5 membri, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.

RĂBOJ Daniela – președinte;
PĂUN Alexandru Dorin – vicepreședinte;
CRENGĂNIȘ Loredana Mariana – secretar;
MOSCOVICI Anca Maria – membru;
BRUMUȘILĂ Marian – membru.

În anul 2019, comisia și-a concentrat activitatea astfel:
-

-

Găsirea unor soluţii privind stabilirea unor legături cu oameni cheie din cadrul
ANEVAR;
Informarea despre noua conducere a Uniunii Geodezilor din Romania și comisiile
de specialitate, grupul ţintă a fost reprezentat de studenţii și absolvenţii studiilor
superioare în domeniul ingineriei geodezice;
Identificarea unor strategii privind atragerea unui număr cât mai mare de membri
în cadrul uniunii;
Sporirea interesului studenţilor pentru diverse activităţi, prin încurajarea lor să
participle la conferinţe la nivel naţional și nu numai;
Perfecţionarea membrilor comisiei prin participare la diferite întâlniri, ședinţe,
conferinţe la nivel naţional și internaţional.

În ceea ce privește punctele slabe, am identificat următoarele aspecte:
-

-

Lipsa interesului din partea studenţilor și a proaspeţilor absolvenţi, din domeniul
ingineriei geodezice, de a se documenta despre modul de obţinere a calităţii de
membru UGR ;
Insuficienţa stimulare a grupului ţintă pentru înscrierea în cadrul uniunii;
Nu toti studenţii au prezentat interes pentru informaţiile primite cu privire la modul
de organizare UGR și modul de înscriere în cadrul uniunii.

Concluzii
Analizând activitatea depusă de comisie în anul 2019, reiese că responsabilităţile
au fost îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. Membrii comisiei au realizat o
bună comunicare cu celelalte instituţii şi părţi interesate, în ceea ce privește modul de
informare legat de activitatea UGR. Au menţinut permanent legătura cu membrii
celorlalte comisii de specialitate. S-au implicat în promovarea site-ul UGR și a paginii de
Facebook. Au manifestat o atitudine de respect, prietenie şi colaborare faţă de grupul
ţintă. Membrii comisiei au promovat în relaţiile cu grupul ţintă o imagine pozitivă a
UGR-ului, precum şi progresul şi rezultatele bune obţinute de membrii organizaţiei.

Propuneri pentru activităţi viitoare:
-

Pentru evenimente viitoare și nu numai, unde UGR are statut de organizator,
ne propunem o implicare mai mare din partea membrilor ANEVAR, iar pentru
acesta sugerăm că la următoarele conferinţe/simpozioane să existe un acord
încheiat cu ANEVAR prin care participarea membrilor ANEVAR să fie
echivalata cu 4 sau 5 ore de pregatire continuă, considerăm că acest lucru ar
conduce la o creștere semnificativă în ceea ce privește numărul de
participanţi și de articole;

-

Ne propunem asigurarea unei mai bune colaborări cu reprezentanţii ANEVAR
și conștientizarea privind necesitatea implicării lor, în activităţi ce ţin de
domeniul geodeziei;

-

Realizarea unor campanii de informare anuale, despre modul cum pot deveni
studenţii membri UGR, în facultăţile de profil.

-

Importantă este şi realizarea de parteneriate cu ANEVAR care să contribuie
la îmbogăţirea experienţelor de ambele părţi.
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