
 

CODUL DEONTOLOGIC AL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA 

elaborat de UGR împreună cu Consiliul Geodezilor Europeni – Geometer Europas (CLGE–GE) 

 

Preambul 

Geodezii europeni sunt profesioniști cu calificare academică și profesională, experiență legală și 
tehnică pentru executarea unui șir de misiuni geodezice (definiția incompletă este descrisă în 
Anexa 1 a Codului deontologic).   

Misiunea Geodezilor Români este fundamentală pentru asigurarea, delimitarea, menținerea și 
îmbunătățirea condițiilor economice, fizice și sociale în care au loc activitățile umane.  Având în 
vedere rolul său în mediul de funcționare a sistemului legal român, ei recunosc responsabilitatea 
privind protejarea consumatorilor și mediului nostru unic. În acest sens, geodezii români au o 
contribuție vitală și excepțională in ceea ce privește calitatea vieții pentru toți consumatorii 
români. 

Profesionalismul, măiestria, experiența și obiectivitatea în atingerea planificării eficiente și efective, 
precum și administrarea mediului social, legal, economic și fizic asigură calitatea și durabilitatea 
tuturor activităților umane în Europa. În acest context, Geodezii Europeni au o responsabilitate 
clară și permanentă fată de Comunitatea Europeană, guvernele țărilor membre, clienții săi și 
publicul larg, pentru bunăstarea de  lungă durată  a generațiilor curente și viitoare. 

Experiența lor profesională și independența, având la bază un nivel înalt de profesionalism și 
principii etice, asigură calitatea serviciilor geodezice. Acestea sunt asigurate de regulamentele 
disciplinare ale asociațiilor naționale, prezentul Cod deontologic și, dacă este cazul, de autoritatea 
legală și regulamentele naționale.  

 Articolul 1 
 Introducere  
 

1. Prezentul Cod deontologic este întocmit în temeiul prevederilor art. 37 din Directiva privind 
prestarea serviciilor pe piață internă (2006/123/EC) în scopul asigurării îmbunătățirii 
serviciilor și modului de desfășurare a activității geodezilor în Statele Membre ale Uniunii 
Europene și CLGE/GE.  
 

2. Prezentul Cod deontologic are misiunea de a asigura servicii de calitate superioară, 
promovarea celui mai înalt nivel de confidențialitate în relațiile dintre geodezii români și 
consumatori, precum și îmbunătățirea imaginii profesiei în România și Europa. 

 



3. Prezentul Cod deontologic stabilește și clarifică  cele mai înalte norme de conduită ce le 
revin geodezilor români în contextul european.  Geodezii români sunt obligați sa respecte 
prezentul Cod deontologic oriunde își desfășoară serviciile temporare sau permanente, 
indiferent de statutul lor profesional.  

    
 Articolul 2 
 Principii generale  
 

1. Geodezii europeni români și angajații lor vor respecta și vor recunoaște legile europene și 
naționale, regulamentele, instrucțiunile tehnice, standardele acceptate, normele și 
practicile corespunzătoare necesare profesiei lor și în legătură cu serviciile pe care s-au 
angajat sa le exercite. 
 

2.  Dacă regulamentele naționale nu includ aceste prevederi,  geodezii români poartă 
responsabilitatea personală pentru calitatea lucrărilor lor, precum și ale angajaților. Ei 
recunosc importanța consultării normelor și a legilor corespunzătoare pentru alegerea și 
asigurarea soluțiilor potrivite. 
 

3. Geodezii europeni români sunt conștienți de responsabilitatea fundamentală față de 
publicul larg și viitoarea  generație, având în vedere rolul lor în dezvoltarea durabilă a 
economiei, mediului social și fizic românesc și european.    
 

4. Geodezii români sunt onești, imparțiali, independenți, discreți, obiectivi și transparenți în 
totalitatea activităților lor. Ei nu discriminează pe cei cu care și pentru care furnizează 
servicii, dar se conduc după principii profesionale și etice.    
  

5. Geodezii români furnizează servicii care sunt de competența lor. Ei garantează competența 
angajaților săi, necesară pentru prestarea acestor servicii. 
 

6. Geodezii români prestează servicii  la cel mai  înalt standard de profesionalism. Își 
îmbunătățesc permanent nivelul de cunoștințe și calificare,  desfășoară activități de 
cercetare și implementare a noilor tehnologii, se perfecționează în asigurarea serviciilor de 
calitate.  

Articolul 3  
Relații cu clienții 
 

1. Recunoscând că încrederea este primordială în relațiile cu clienții, Geodezii români 
respectă confidențialitatea clienților săi precum și interesele lor.  
  

2. Geodezii români sunt discreți. Ei respectă și apără confidențialitatea informației obținută 
de la beneficiari. Ei asigură clientul că informațiile nu vor fi dezvăluită altora cu excepția 
circumstanțelor specificate în contract și în mod normal cu consimțământul clientului. Ei 
garantează discreția angajaților săi.  

     
3. Geodezii români prestează servicii obiective, independente și imparțiale. Orice presiuni și 

conflicte de interes trebuie să fie tratate cu profesionalism. Se asigură că beneficiarii și alte 



părți interesate sunt total conștiente de orice risc privind obiectivitatea serviciilor lor. Ei 
garantează că angajații lor, la furnizarea serviciilor, vor avea aceeași abordare. 

 
4. Geodezii români recunosc responsabilitățile mari pe care le au față de publicul general, 

guvern și alte organizații privind statutul lor profesional și modul de conduită aplicat.  
   

5. Geodezii români garantează, că angajații lor care sunt împuterniciți să presteze anumite 
servicii  au cunoștințele și calificarea necesare pentru a executa lucrările eficient și efectiv, 
ei asigurând și supravegherea adecvată a acestui personal.  

 
6. Geodezii români garantează că orice descriere a serviciilor oferite este corectă, completă, 

clară și  respectă limitele impuse în publicitatea serviciilor lor profesionale. Similar, 
termenii de execuție a serviciilor oferite și metodele de calculul a salariilor sunt 
transparente, disponibile și exclud concurența neloială.   

 
7. Geodezii români nu acceptă nicio remunerare sau recompensare, pentru ei însuși sau 

pentru alții, de la terțe părți, care ar putea provoca riscul apariție a conflictelor de interese 
sau impunerea vreunei presiunii externe în furnizarea serviciilor normale.  

 
8. Organizațiile europene, în speță CLGE/GE  recomandă insistent Geodezilor europeni să 

asigure garanția profesionalismului. Geodezii europeni și în principal cei români își vor 
informa clienții despre natura și nivelul de asigurare, sau orice altă formă de garanție 
echivalentă pentru onorarea obligațiunilor în cazul efectelor nefavorabile, care ar rezulta 
din erorile sau omisiunile admise la prestarea serviciilor topografice - geodezice și 
cadastrale 

     
Articolul 4 
Relațiile cu alți geodezi 
 

1. Geodezii români sunt profesioniști, politicoși și onești în toate relațiile cu colegii lor. Ei 
susțin și încurajează dezvoltarea unei culturi comune profesionale și a identității la nivele 
național cât și european. 

 
2. Geodezii români vor prelua lucrări executate anterior de către colegi în cazul in care 

contractul s-a încheiat sau s-a renunțat la executarea sa. Va începe lucrarea executată 
anterior de colegii săi numai dacă contractele anterioare s-au finalizat sau au fost reziliate.  

 
3. Geodezii români respectă opiniile profesionale ale colegilor lor. 

   
4. Geodezii români cu experiență vastă își asumă misiunea etică de a transmite cunoștințele și 

a împărtăși din experiența lor geodezilor mai puțin experimentați.   
 

Articolul 5 
Calificarea și dezvoltarea profesională  
 

1. Geodezii români sunt educați, instruiți și calificați profesional la cele mai înalte nivele 
necesare geodezilor în țările lor Europene.  



 
2. Geodezii români își îmbunătățesc permanent nivelul de cunoștințe și experiență și iau toate 

măsurile privind extinderea competențelor lor conform cerințelor implementării serviciilor 
nou apărute, și a utilizării noilor tehnologii. Ei participă la programe corespunzătoare 
privind dezvoltarea profesională continuă pe parcursul activității profesionale. Se preocupă 
în permanență de dezvoltarea lor profesională, participând la programe corespunzătoare.  

 
3. Geodezii români susțin dezvoltarea și viitorul profesiei lor. Aceasta poate fi atinsă în diferite 

modalități, de exemplu, prin participarea activă în asociațiile locale, naționale, sau prin 
ajutorul colegilor cu calificare și cunoștințe mai joase în dezvoltarea carierei lor 
profesionale. 
 

4. Geodezii români nu vor acționa astfel încât să aducă o proastă reputație profesiei de 
geodez.              

Articolul 6 
Monitorizarea și implementarea Codului 
 

1.  Toate asociațiile locale membre ale UGR și CLGE-GE vor adopta și implementa principiile 
prezentului Cod deontologic. Aceste garantează monitorizarea respectării acestor principii în 
cadrul sistemelor de reglementare proprii. 

  
2.  În cazul încălcării de către Geodezii români a principiilor Codului deontologic la prestarea 

serviciilor transfrontaliere, asociațiile locale, UGR sau CLGE-GE vor informa asociațiile care 
pot pedepsi asemenea manifestări privind circumstanțele relevante, inclusiv toate 
sancțiunile legale care pot fi aplicate.    

 
3. După primirea informației necesare, asociația națională va investiga cazul și vor aplica 

acțiunile disciplinare în conformitate cu legislația națională, actele normative în vigoare sau 
regulamentele asociației naționale după caz. Sancțiunile impuse membrilor individuali a 
asociațiilor naționale în rezultatul acestei informații vor fi aduse la cunoștința asociației 
naționale.                                              
 

Articolul  7 
Accesibilitatea Codului 
 
Codul deontologic este publicat și pe site-ul web al UGR – www.ugr.ro.  
 
Aprobat de Conferința Națională a UGR în conformitate cu Statutul Uniunii.  
 
București, 7 decembrie 2018  
 
  
 
 
 
 

http://www.ugr.ro/


Anexa 1: Definiția FIG a atribuțiilor geodezului (2004) 
 
Rezumat:  
 
Geodezul este o persoană profesionistă cu calificare academică și profesională cu experiență 
tehnică pentru executarea unei sau mai multor din următoarele activități: 

• determinarea, măsurarea și reprezentarea terenului, obiectelor tridimensionale, puncte în 
teren și traiectorii; 

• asamblarea și interpretarea terenului și a informației geografice relatate; 
• utilizarea acestei informații pentru planificarea și administrarea eficientă a terenurilor și 

altor structuri relatate; și, 
• conducerea cercetărilor în practicile enumerate mai sus, precum și dezvoltarea lor.      

 
 Atribuțiile în detaliu:   
 
Misiunile profesionale ale geodezilor pot implica una sau multe din următoarele activități, care pot 
fi realizate pe sau sub suprafața pământului sau mărilor în asociere cu alți profesioniști: 
1. Determinarea dimensiunilor și figurii Pământului, măsurarea datelor necesare pentru definirea 

dimensiunii, poziției, formei și conturului a orice părți ale Pământului, precum și monitorizarea 
a orice schimbări pe el. 

2. Poziționarea obiectelor în spațiu și timp, precum și poziționarea și monitorizarea 
caracteristicilor fizice, structurile și lucrările inginerești pe sau sub suprafața pământului. 

3. Dezvoltarea, testarea și calibrarea senzorilor, instrumentelor și sistemelor în scopurile sus 
menționate și alte scopuri geodezice. 

4. Colectarea și utilizarea informației spațiale utilizând imagini la distanțe apropiate, aeriene și 
stelitare, precum și automatizarea acestor procese. 

5. Determinarea poziției limitelor terenurilor publice sau private, inclusiv frontierele naționale și 
internaționale, precum și înregistrarea acestor terenuri cu autoritățile corespunzători.   

6. Proiectarea, fondarea și administrarea Sistemelor Informaționale Geografice (SIG) și 
colectarea, stocarea, analiza, gestiunea, vizualizarea și diseminarea datelor.  

7. Analiza, interpretarea și integrarea obiectelor spațiale și fenomenelor în SIG, inclusiv 
vizualizarea și conectarea acestor date la hărți, modele și dispozitive digitale mobile. 

8. Studiul mediului ambiant și social, măsurarea terenurilor și resurselor marine, precum și 
utilizarea acestor date la planificarea dezvoltării urbane, rurale și ariilor regionale. 

9. Planificarea, dezvoltarea și reorganizarea proprietăților, indiferent dacă sunt amplasate în 
zone urbane sau rurale, terenuri sau construcții. 

10. Evaluarea și managementul proprietății, indiferent dacă sunt amplasate în zone urbane sau 
rurale, terenuri sau construcții. 

11. Planificarea, măsurarea și managementul lucrărilor de construcții, inclusiv estimarea 
costurilor. 

12. La aplicarea activităților anterioare geodezii trebuie sa țină cont de aspectele relevante  legale, 
economice, mediului ambiant și social care influențează fiecare proiect.    
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