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Către,  

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ  

 

În atenția: Domnei Rakosi-Seiwarth Ildiko - Director General al ANCPI 

Cu privire la: continuarea, extinderea și consolidarea dialogului ANCPI - UGR 

 
Stimată Doamnă Director general, 

 

În calitate de Președinte al Uniunii Geodezilor din România vă felicit pentru onoranta numire în 
funcția de  Director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și vă doresc succes 
în importanta misiune încredințată de Primul Ministru al Guvenului României.  

Pe această cale reafirm intenția continuării, extinderii și consolidării colaborării între ANCPI și UGR 
în interesul întregii societăți.  

Uniunea Geodezilor din Romania (www.ugr.ro) este o organizație profesională reprezentativă la 
nivel național și profesional, a specialiștilor care își desfășoară activitatea în geodezie, topografie, cadastru 
și managementul informației geografice. Uniunea a fost înființată în 1990 și este membră a Federației 
Internaționale a Geodezilor (ww.fig.net) și a Consiliului Geodezilor Europeni (www.clge.eu). 
 

Solicităm respectuos ca acum la începutul mandatului Dvs. să organizăm în perioada imediat 
următoare o întâlnire bilaterală ANCPI/UGR, în cadrul cărei să vă prezentăm situația colaborarii de până 
acum, așteptările noastre, precum și accentuarea unor aspecte importante relevante în activitatea 
profesională din ultimul an.  
 

În cadrul acestui prim dialog vă propunem ca pe agenda discuțiilor să includem următoarele subiecte: 

1. Susținerea demersurilor pentru adoptarea legii de  reglementare a profesiei și înființare a 
Colegiului geodezilor; 

2. Continuarea și dezvoltarea dialogului între reprezentanții desemnați ai UGR și ANCPI, structurat pe 
întâlniri lunare și grupuri de lucru cu tematică bine definită;  

3. Derularea finanțărilor din cadrul POR axa 11 și Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, 
și propuneri de îmbunătațire a cadrului actual; 

4. Simplificarea și eficientizarea activităților reglementate de regulamentul aprobat prin ODG 
700/2014; 

5. Propuneri pentru dezvoltarea și diversificarea pieței serviciilor din domeniu și în alte segmente care 
nu au ca obiect cadastrul și înregistrarea proprietății; 

6. Creșterea implicării ANCPI prin activități concrete în formarea la nivel universitar a noilor generații 
de specialiști în domeniu; 

7. Reluarea dialogului privind autorizarea în contextul proiectelor legii de reglementare a profesiei și a 
codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. 

http://www.clge.eu/
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8. Colaborarea cu ANCPI la organizarea evenimentului anual SĂPTĂMÂNA GEODEZIEI ROMÂNEȘTI, 
Brașov 2021, care va avea loc în luna octombrie. 

În cazul în care acceptați și sunteți de acord cu organizarea acestei întâlniri vă rugăm să ne comunicați 
răspunsul privind data și ora stabilite, pe adresa noastra de e-mail office@ugr.ro, telefonic sau whatsapp la 
numărul 0722.231.929.     

Solicităm respectuos ca la întâlnire să aprobați participarea fizică a cel mult 3-5 reprezentanți din 
partea UGR, iar alți colegi din conducerea uniunii noastre să poată asista sau interveni la discuții pe 
parcursul întâlnirii, pe o conexiune online.   
 

În speranța unei întâlniri fructuoase, vă asigurăm de aleasa și deosebita noastră considerație,  

 

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 
  ing. Ionuț Săvoiu  
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