
UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA 
Bulevardul Lacul Tei 124, Sector 2, R-020396, Bucureşti 38, România UGR UGR                                      Nr. 87/18.12.2020 

Către, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

În atenția: Domnului Director General Laurențiu Alexandru Blaga, 

Spre știință: Domnului Director General Adjunct Mircea Viorel Popa 
Domnului Director al Direcției de Cadastru și Geodezie Ioan Buzaș 
Domnului Director al Direcției de Înregistrare Sistematică Victor Adrian Grigorescu 

Cu privire la: Revenire la adresa 82 / 26.11.2020 privind solicitarea organizării întâlnirii lunare între 
reprezentanții UGR și ANCPI din data de 02.12.2020, ora 10:00; 

Revenim la solicitarea noastră de la finele lunii noiembrie precizând ca am redus numărul de puncte 
pe agendă cu rugămintea de a preciza o dată certă pentru organizarea întâlnirii noastre în acord cu dorința 
cvasiunanimă a membrilor uniunii noastre. În speranța că veți da curs, ca întodeauna ca până acum 
rugăminților noastre vă comunicăm că delegația Uniunii Geodezilor din România, care va participa la 
şedinţa lunară va fi formată din următorii reprezentanți:  

Ionuț Săvoiu - Președinte UGR 
Tudor Sălăgean – Vicepreședinte UGR 
Irinel Greșiță - Cenzor 
Cătălin Costea  - Trezorier 
Vlad Păunescu – Vicepreședinte Comisia 8 
Aliona Grădinaru – Președinte filiala Constanța a UGR 
Cosmin Dragomir – Reprezentant firme membre UGR 
Mircea Adrian Medințu – Președinte filiala UGR 

Solicităm respectuos ca la întâlnire să aprobați participarea fizică a maxim 2 membri ai delegației și 
prezența online pentru restul reprezentaților desemnați. 

Vă propunem următoarele subiecte pe agenda discuțiilor: 

1. Revizuirea Regulamentului aprobat prin ODG 700/2014 privind practica unitară și
standardizarea comunicărilor din referatul de completare și a modului de soluționare a
suprapunerilor; particularitățile rezolvării acestora pentru imobilele domeniului public sau
privat ale UAT sau al Statului;

2. Transparentizarea, simplificarea și reducerea termenelor de verificare, recepție și decontare a
lucrărilor de cadastru și înregistrare sistematică pe sectoare;

3. Prezentarea responsabilităților și a metodologiei actuale de calculul a valoarii estimate a
contractelor licitate în cadrul POR; propuneri concrete de revizuire a metodologiei actuale;

4. Stadiul proiectului noului regulament de autorizare și a dezbaterilor din cadru UGR;
5. Diverse după caz.

Având încrederea în organizarea unei întâlniri fructuoase, vă asigurăm de aleasa și deosebita noastră 
considerație,  

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

ing. Ionuț Săvoiu 


