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Către,  

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 

 

În atenția : Domnului Preşedinte interimar Octavian Oprea 

Referitor: Solicitare întâlnire Uniunea Geodezilor din România 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 
Apreciem eforturile deosebite ale Dvs. Personal, și ale Agenţiei pe care o conduceți în 

misiunea de transformare digitală a societăţii româneşti. Digitalizarea eficientă a societăţii 
româneşti nu se poate realiza fără a avea ca fundament o bibliotecă completă de date spaţiale. 
Din domeniul de activitate al ingineriei geodezice fac parte și activităţile de colectare a datelor 
spaţiale care se folosesc în numeroase aplicaţii ţinând de domenii ca: dezvoltare urbană, 
proiectare şi construcție de infrastructură, managementul riscului, protecţia mediului, sisteme 
inteligente de gestiune a diferitelor activităţi. În plus, în cadrul Planului Naţional de Investiţii şi 
Relansare Economică, există numeroase proiecte de digitalizare ce trebuie realizate având la 
bază activitatea de colectare şi management de date spaţiale.  

În sectorul privat din domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, 
fotogrammetriei, managementului informației spațiale şi teledetecției, activează peste 10.000 
de specialiști, iar Uniunea Geodezilor din România (UGR) este o asociație profesională 
reprezentativă la nivel național, înfiintaţă în anul 1990. UGR constituie forumul în care soluțiile 
profesioniștilor la provocările prezente vor putea fi mai bine prezentate și ascultate în beneficiul 
întregii societăți românești. Uniunea are în componența sa, în calitate de membri, un număr 
semnificativ de specialiști, persoane fizice autorizate ale Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI). Marea majoritate a acestora activează profesional în sectorul 
privat. Acestora li se adaugă, ca și membri ai Uniunii, un număr de circa 20-30 societăți 
comerciale cu tradiție, recunoscute la nivel naţional şi internaţional, prin capacitatea lor de 
inovare, în cadrul acestor societăți profesând un număr de peste 1.000 de salariați. În cadrul 
UGR sunt 11 Comisii de specialitate, dintre acestea  Comisiei 3 se ocupa de Mangementul 
Informației Spațiale, iar activitatea acestei Comisii are rezultate remarcabile în viața comunității 
noastre profesioanle.  

Pe plan internațional UGR este membră a Federației Internaționale a Geodezilor 
(www.fig.net) și a Consiliului European al Geodezilor (www.clge.eu). De asemenea, UGR este 
membră a Uniunii Profesiilor Liberale din România și susține demersurile Societăţii Române de 
Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi pe cele ale Asociației Patronale de Cadastru, Geodezie și 
Cartografie (www.apcgc.ro), reprezentanții acesteia din urmă fiind, în cea mai mare parte, și 
membri marcanți ai uniunii noastre. 

Având în vedere toate cel emenționate mai sus, vă solicităm resepctuos să acceptați 
organizarea unei întâlnire de lucru, la o dată stabilită de comun acord cu privire la următoarele 
teme: 
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- Prezentarea rolului determinant al specialiştilor geodezi în digitalizarea României; 
- Digitalizarea României și nevoia dezvoltării pieței serviciilor în domeniul colectării şi 

managementul datelor spaţiale; 
- Identificarea unor oportunităţi în contextul proiectelor propuse în Planul Naţional de 

Redresare și Reziliență. 

Vă solicităm ca la această întâlnire să fie prezentă o delegație a uniunii noastre cu 
participarea unor specialişti din sectorul privat şi academic 

Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate și colaborare vă mulțumim pentru 
înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră considerație,  

 

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

ing. Ionuț Săvoiu 

 


