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Stimați colaboratori,  

 

Vă facem cunoscut că în data de 7 ianuarie 2020, la sediul Agenției Naționale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară (ANCPI), la solicitarea conducerii instituției, a avut loc o întalnire de lucru cu 

reperezanții Uniunii Geodezilor din România(UGR).  

  În cadrul întâlnirii au fost discutate teme generale legate de intensificarea colaborării 

instituționale permenente între ANCPI și UGR, necesitatea reluării procesului legislativ și avizarea 

legii de organizare și reglementare a profesiei de geodez precum și stadiul Programului Național de 

Cadastru și Carte Funciară din perspectiva profesioniștilor reprezentați.  

  Participanții la discuții au fost de acord că UGR este o organizație profesională, reprezentativă 

la nivel național și capabilă să dezvolte o comunicare instituțională permanentă cu ANCPI pe tema 

reglementărilor din domeniu. Am stabilit că în ultima zi de joi a fiecărei luni să fie derulate consultări 

de lucru bilaterale pe teme care apar în practică din aplicarea cadrului normativ în vigoare.      

Conducerea UGR solicită societăților membre ale uniunii să contribuie activ la dezvoltarea 

acestui dialog lunar prin comunicare în timp util și în formă scrisă, a unor situații și cazuri concrete 

care apar în activitatea profesioniștilor Dvs., în vederea stabilirii agendei de discuții lunare cu 

reprezentanții ANCPI. Comunicările scrise vor putea fi transmise pe adresa e-mail oficială a UGR, 

office@ugr.ro în vederea centralizării, analizei, formulării și susținerii punctelor noastre de vedere.    

  Totodata, în cadrul discuțiilor, am stabilit că în data de 22 ianuarie 2020, ora 11:00, va fi 

organizată o întâlnire la sediul ANCPI unde delegația noastră va putea prezenta propuneri concrete  

de reglementare în domeniul tehnico-economic și de achiziții publice care să stimuleze creșterea 

gradului de participare activă a profesioniștilor geodezi și a societăților furnizoare de servicii la 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, cu respectarea condițiilor de calitate actuale. 

Ședința pregătitoare va avea loc în data de 21 ianuarie 2020, ora 15:00 la USAMV Bucuresti, 

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului. 

 Luând în considerare calitatea societații Dvs. de membru al uniunii noastre, vă rugăm să 

ne confirmați disponibilitatea de a face parte din delegația UGR care va participa la întalnirea din 

data de 22 ianuarie 2020, de la sediul ANCPI. 

 

 Vă multumim ! 

 

Cu aleasă și deosebită considerație, 

 

 

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

  ing. Ionuț Săvoiu  
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