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Către, 
 Dna Corina Costea 
 Director Șef AM POR 

  
Stimată Doamnă, 

 
Uniunea Geodezilor din România (UGR) este o organizaţie profesională, independentă, 

neguvernamentală şi apolitică, având caracter nelucrativ, ai căror membri activează profesional 
în domeniile cadastrului, topografiei, cartografiei, geodeziei și managementului informației 
spațiale. UGR a luat ființă la București, în primăvara anului 1990, fiind reprezentativă la nivel 
național și internațional în cadrul Federației Internaționale a Geodezilor și Consiuliul European 
al Geodezilor. UGR constituie forumul în care soluțiile profesioniștilor la provocările prezente 
vor putea fi mai bine prezentate și ascultate în beneficiul întregii societăți românești.  

În activitatea sectorului privat din domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului, 
cartografiei, fotogrammetriei, managementului informației spațiale si teledetecției activează peste 
10.000 de specialiști. Uniunea are în componența sa în calitate de membri, un număr semnificativ 
de specialiști persoane fizice autorizate ANCPI, cărora se adaugă un numar de peste 30 societăți 
comerciale cu tradiție, recunoscute la nivel național prin capacitatea de inovare. 

În activitatea noastră profesională din ultimii ani am constat și am fost sesizati în 
nenumărate rânduri de gradul redus al absorbției fondurilor din program precum și existența 
riscului de neutilizare a fondurilor disponibile pe acest subiect de interes național cu impact 
major în dezvoltarea economică durabilă a României.    

Pentru a veni în sprijinul derulării programului,  pe baza exeperienței practice a 
membrilor noștri, cu propuneri concrete și viabile care să aibă ca efect concret realizarea 
cadastrului sistematic în țara noastră, creșetera absorbției fondurilor europene din exercițiul 
financiar al UE 2014-2020, dezvoltarea pieței moderne de servicii specializate în cadastru și 
carte funciără, stimularea și implementarea unor măsuri economice în domeniul nostru de 
activitate în contextul pandemiei COVID-19, vă solicităm organizarea unei întâlniri la sediul dvs. 
în care să putem să prezentăm succint punctele noastre de vedere privind derualrea accelerată a 
POR Axa 11. 

În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm de aleasa și deosebita noastră 
considerație,  
 

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

  ing. Ionuț Săvoiu  

 


