RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE
COMISIA DE TINERET
ÎN ANUL 2019
Comisia de tineret are în componență zece membri, după cum urmează:
1. Cîrdei Alexandra Nadia – președinte;
2. Șuba Elemer Emanuel – vicepreședinte;
3. Păvăloiu Anca – vicepreședinte;
4. Bîgiu Laura – secretar;
5. Mircea Mitrache – membru;
6. Morărescu Anca – membru;
7. Anghel Ștefan– membru;
8. Spătar Cosmin – membru;
9. Enescu Alexandru – membru;
10. Garabagiu Andrei – membru.
În anul 2019, comisia și-a concentrat activitatea asupra următoarelor:
- promovarea activității UGR și a noutăților din domeniu de către membrii comisiei de tineret
în cadrul evenimentelor naționale ( Săptămâna Geodeziei Românești – Cluj Napoca, GEOMAT –
Iași), precum și internaționale ( cea de-a 6-a întâlnire a FIG Young Surveyor – Portugalia);
- găsirea unor soluţii pentru a crește vizibilitatea UGR în rândul tinerilor, în mod deosebit prin
prezentări dedicate studenților din centre universitare importante;
- gândirea unor strategii de atragere a tinerilor în cadrul Uniunii evidențiind importanța calității
lor de membru;
- conceperea unor strategii de stimulare a participării tinerilor la diverse evenimente din
domeniul ingineriei geodezice în colaborare cu membrii comisiei de tineret sau cu sprijin oferit
din partea acestora;
- implicarea în activitatea curentă UGR prin transmiterea unor propuneri privind modificarea
Ordinului 326/2007 către conducerea UGR.
Ca și elemente care necesită găsirea unor soluții am identificat următoarele:
- lipsa informațiilor pe care le au studenții cu privire la activitatea UGR și posibilitatea lor de a
adera la Uniune încă din momentul din care au devenit studenții unei universități care îi
pregătește în domeniul cadastrului și ingineriei geodezice;
- lipsa interesului de a participa la evenimente științifice a tinerilor;
- comunicarea dificilă către grupul țintă al comisiei, adică studenții și tinerii cercetători.

Ca și deziderate pentru perioada următoare, comisia de tineret are în vedere
următoarele:
- participarea la cât mai multe evenimente științifice a membrilor comisiei cu scopul de a crea
sau întări legăturile cu specialiștii din domeniu la nivel național și internațional, precum și
pentru sprijinirea promovării UGR în continuare;
- atragerea unui număr mai mare de studenți în Uniune;
- sprijinirea tinerilor cercetători în redactarea articolelor științifice;
- crearea unei platforme de interactiune, cu imagini și informații menite să atragă atenția
tinerilor într-un mod pozitiv asupra activității dinamice specifice ingineriei geodezice;
- continuarea comunicării cu membrii celorlalte comisii.
Concluzii
Analizând activitatea realizată de membrii comisiei de tineret în anul curent, reiese că
aceștia s-au implicat activ in activitățile UGR, au participat la evenimente la care UGR a fost
organizator și au sprijinit activitățile specifice acestora. De asemenea, membrii comisiei de
tineret s-au implicat activ în promovarea UGR și au îndemnat tinerii să se înscrie în Uniune.
Membrii comisiei de tineret au avut și au în continuare în vedere o colaborare
fructuoasă cu celelalte comisii de specialitate ale Uniunii.
De asemenea, activitatea comisiei se va axa pe îmbunătățirea comunicării cu grupul
țintă si are în vedere încurajarea și sprijinirea tinerilor pentru a participa la evenimente
științifice.
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