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                                               S T R A T E G I A 

 

privind activitatea UGR în perioada 2023 - 2026 
 

- Dezvoltarea cooperării și conlucrării de specialitate cu FIG: 

o Participarea la Working Week -uri, 

o Participarea la ședințe ale comisiilor FIG, 

o Organizarea unor ședințe ale comisiilor FIG, în colaborare cu cele 

ale UGR, în Romania, cu prilejul organizării unor simpozioane 

științifice, 

 

- Dezvoltarea cooperării și conlucrării cu CLGE: 

o Participarea la adunările generale bianuale și alte activități ale 

CLGE, 

o Invitarea membrilor board-ului CLGE pentru a participa la 

simpozioanele organizate de UGR, 

 

- Organizarea anuală a Săptămânii Geodeziei Românești 

  

- Participarea la organizarea în cooperare cu facultățile de profil, a 

simpozioanelor și conferințelor științifice anuale; 

 

- Efectuarea demersurilor la ANCPI, MDRAP, Guvern și Parlament pentru 

adoptarea Legii de organizare și funcționare a profesiei de geodez, 

 

- Continuarea colaborării cu ANCPI pentru îndeplinirea unor obiective 

comune din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996,  a PNCCF 

și a realizării cadastrului sistematic, la elaborarea unor acte normative, 

instrucțiuni și norme tehnice, în vederea realizării Revistei de geodezie, 

cartografie și cadastru. 

 

- Susținerea activității comisiilor de specialitate ale UGR și a comisiei de 

tineret și dezvoltării cooperării dintre acestea și comisiile FIG, 

- Dezvoltarea activităților de cooperare cu uniunile de profil din țările membre 

UE și cu cele naționale (SRFT și UPLR) 

- Îndeplinirea sarcinilor din planurile anuale aprobate de Consiliul național, 



- Elaborarea și aprobarea regulamentelor de funcționare a comisiilor de 

specialitate și comisiei de tineret ale UGR, 

- Sprijinirea filialelor teritoriale UGR în vederea organizării unor activități 

specifice, 

- Organizarea și sprijinirea stagiilor de documentare și studiu în țară și 

străinătate; 

- Participarea membrilor UGR la manifestări științifice interne și 

internaționale; 

- Organizarea în colaborare cu instituții de învățământ de specialitate a unor 

cursuri de perfecționare și reconversie profesională, în baza protocoalelor de 

colaborare; 

- Sprijinirea specializării și afirmării profesionale a tinerilor geodezi cu 

rezultate deosebite; 

- Reprezentarea și apărarea intereselor membrilor UGR în fața instituțiilor 

administrației centrale și locale,  

- Dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului și a resurselor 

financiare ale UGR, 

- Obținerea statutului de persoană juridică de către fiecare filială UGR, 

- Atragerea cât mai multor geodezi, asociații și persoane juridice pentru 

înscrierea în UGR, 

- Emiterea cardului de membru pentru fiecare persoană înscrisă în UGR, 

- Aplicarea cerințelor Codului etic profesional, 
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