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Cap. I  DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1 - Uniunea Geodezilor din România, denumită în continuare UGR, este 

organizaţia profesională a geodezilor, independentă, neguvernamentală şi 

apolitică.  

Art.2 - Geodezul este profesionistul care are calificarea atestată prin diploma 

emisă de o instituţie de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, 

acreditată prin lege, pentru efectuarea lucrărilor de specialitate din 

domeniile: geodezie, topografie, cadastru, fotogrammetrie, teledetecţie, 

cartografie, topografie minieră. 

Art.3 - (1) UGR este persoana juridică constituită pe durată nedeterminată, 

cu sediul în Bucureşti, bulevardul Lacul Tei nr. 124, Sectorul 2. 

(2) Sediul central al UGR poate fi schimbat prin hotărâre a conferinţei 

nationale. 

Art.4 - UGR are următoarele obiective: 

a) creşterea prestigiului geodeziei şi autorităţii profesionale a 

specialiștilor ce activează în domeniu; 

b) susţinerea, apărarea si promovarea intereselor profesionale ale 

membrilor; 

c) informarea autorităţilor administrației centrale şi locale şi a opiniei 

publice privind importanţa economico-socială a lucrărilor de 

specialitate din domeniul geodeziei; 

d) dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea progresului tehnic şi a 

tehnologiilor moderne; 

e) iniţierea, propunerea şi avizarea proiectelor de acte normative din 

domeniul geodeziei, cadastrului și cartografiei; 

f)  popularizarea rezultatelor cercetării științifice și a practicii 

profesionale a geodezilor; 



g) crearea cadrului organizatoric pentru o mai bună cunoaştere a 

membrilor şi a activităţii pe care o desfăşoară; 

h) reprezentarea, apărarea și promovarea intereselor profesionale ale 

membrilor în relația cu terţii; 

i) instituirea unor burse de excelență pentru studenții merituoși; 

 

 Art.5 - Realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4 se face prin: 

a) organizarea de simpozioane și manifestări tehnico-ştiinţifice interne și 

cu participare internațională; 

b) organizarea şi sprijinirea stagiilor de documentare şi studiu în ţară şi 

străinătate; 

c) participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; 

d) editarea a cel puțin trei numere pe an ale revistei de geodezie, 

cartografie şi cadastru în vederea obținerii standardului științific 

internațional, precum şi a suplimentelor acesteia constând din sinteze, 

documentare și buletine informative; realizarea site-ului uniunii; 

e) schimburi de documentaţii de specialitate cu alte ţări și organisme din 

domeniu; 

f) organizarea în colaborare cu instituţii de învăţămât superior și cu 

ANCPI a unor cursuri de peregătire profesională continuă şi 

reconversie profesională şi a unor instruiri periodice de specialitate; 

g) afilierea la organizaţii profesionale şi ştiinţifice internaţionale de 

profil; 

h)  sprijinirea specializării şi afirmării profesionale a tinerilor geodezi; 

i) organizarea unui muzeu geodezic în colaborare cu Centrul național de 

cartografie şi facultăţile de profil şi a unei biblioteci virtuale pe site; 

j) colaborarea cu Academia Română, cu instituții de invăţământ 

superior, societăţi de profil și organizaţii profesionale şi ştiinţifice 

interne și internaționale; 

k) organizarea de activităţi culturale, recreative, sportive şi turistice 

pentru membrii şi familiile acestora; 

l) elaborarea codului deontologic al membrilor uniunii. 

 

 

Cap. II  MEMBRII UNIUNII 

Art.6 - (1) Membru al UGR poate fi orice cetăţean român sau al unei țări 
membre UE sau al Republicii Moldova care recunoaște statutul şi 
îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) este de profesie geodez, conform prevederilor art. 2 sau este student la   
o instituţie de învăţământ superior de profil; 



b) nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 
săvârşirea unei infracţiuni în exercitarea profesiei de geodez; 

c) nu i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia; 
 
(2)  Calitatea de membru al uniunii se dovedește cu cardul de membru; 
(3)  Membrul uniunii care s-a retras sau cel care a fost exclus nu are drept 
asupra patrimoniului uniunii; 
(4) Membrul uniunii care nu respectă statutul sau codul deontologic poate fi 

suspendat sau exclus; 

 

Art.7 - UGR cuprinde următoarele categorii de membri: 

a) membrii cu drepturi depline, care indeplinesc conditiile prevăzute la 

art. 2 și art 6, recunosc statutul, îndeplinesc hotărârile forurilor de 

conducere, cerințele codului deontologic şi au achitat cotizația la zi; 

b) membrii aspiranţi, studenţi la o instituţie de învăţământ superior de 

profil; 

c) asociații, organizații profesionale și persoane juridice de specialitate; 

d) membri de onoare, cetăţeni români sau străini, specialişti de prestigiu 

sau cu activitate în alte domenii care şi-au adus o contribuţie 

importantă la promovarea şi afirmarea geodeziei, propuşi de biroul 

executiv si aprobaţi de consiliul naţional. Aceştia au drepturi depline 

si sunt scutiți de plata cotizaţiei. 

 

Art.8 - Admiterea în UGR se face astfel: 

a) prin adeziune scrisă, aprobată de biroul executiv sau de biroul de 

conducere al filialei; 

b) pe baza recomandării biroului executiv, aprobată de consiliul național, 

pentru membrii de onoare; 

 

Art.9 - Membrii UGR au următoarele drepturi: 

a) să participe la activităţile organizate de uniune; 

b) să aleagă şi să fie aleşi; 

c) să fie delegaţi şi să reprezinte uniunea la manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale; 

d) să beneficieze de patrimoniul uniunii, în conformitate cu decizia 

biroului executiv sau hotărârea adunării filialei; 

e) să fie sprijiniţi prin asistenţă juridică, prima dată gratuit și următoarele 

contra cost, când le sunt lezate drepturile profesionale; 

f) să beneficieze de avantajele obţinute de uniune, conform convenţiilor 

încheiate, la achizitionarea de aparatură sau la obținerea asigurării 

profesionale; 



 

Art.10 - Membrii UGR au următoarele îndatoriri: 

a) să îndeplinească sarcinile asumate sau repartizate de conducerea 

centrală sau locală; 

b) să respecte statutul şi codul deontologic; 

c) să achite la înscriere şi în primele 6 luni ale fiecărui an cotizaţia 

anuală; 

d) să participe la activităţile filialei din care fac parte; 

e) să participe la pregătirea profesională continuă; 

f) să participe la activităţile tehnice și științifice organizate de uniune sau 

de forurile științifice; 

 

Cap. III  STRUCTURĂ, ORGANIZARE 

Art.11 - (1) UGR este formată din structura centrală şi filialele locale, 

constituite la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti sau la nivelul țării, 

pentru membrii din țări ale Uniunii Europene sau din Republica Moldova. 

(2) Pentru constituirea asociaţiei locale este necesar un număr de minim 15 

membri. Dacă numărul nu poate fi întrunit, membrii respectivi pot adera la 

una dintre filialele locale învecinate. 

(3) Asociatiile locale ale UGR  pot avea au personalitate juridică, cont 

propriu și evidență contabilă proprie. 

 

Art.12 - La UGR se pot afilia asociaţii și organizaţii profesionale sau 

ştiinţifice naţionale sau locale şi persoane juridice de specialitate. 

 

 Art.13 - (1) Activitatea profesională a UGR este structurată pe comisii de 

specialitate, similare FIG, după cum urmează: 

Comisia nr. 1 - Standarde profesionale și practică; 

Comisia nr. 2 - Educație profesională; 

Comisai nr. 3 - Managementul informaţiei spaţiale; 

Comisia nr. 4 - Hidrografie; 

Comisia nr. 5 - Poziţionare şi măsurare; 

Comisia nr. 6 - Măsurători inginereşti; 

Comisia nr. 7 - Cadastru și administrarea teritoriului; 

Comisia nr. 8 - Planificare spațială și dezvoltare; 

Comisia nr. 9 - Evaluare şi management imobliar; 

Comisia nr.10 - Management și economia construcțiilor; 



(2) Comisia de tineret se organizează la nivel naţional și este formată din 

studenţi, persoane fizice autorizate, salariaţi ai instituţiilor publice în vârstă 

de pâna la 35 de ani, membri ai UGR; 

 (3) Domeniile de activitate și atribuțiile comisiilor vor fi stabilite prin 

regulamentele proprii elaborate de fiecare comisie și aprobate de consiliul 

naţional. 

 

Art.14 - Organele de conducere ale UGR sunt: 

a) Conferinţa naţională; 

b)  Consiliul naţional al UGR. Acesta este format din membrii biroului 

executiv, preşedinţii filialelor locale, preşedinţii comisiilor de 

specialitate, președinţii asociațiilor și organizațiilor afiliate, dacă 

acestea au în componență minimum 15 membri UGR; 

c) Biroul executiv al UGR. Acesta este format din președintele UGR, 

cinci zece vicepreședinți, din care opt trei reprezentanți ai zonelor 

geografice de dezvoltare ale României, secretarul executiv, 

preşedintele comisiei de tineret și trezorierul. Membrii biroului 

executiv pot fi realeși numai pentru un mandat. 

 

Art.15 - (1) Conferinţa naţională a UGR se convoacă cel putin o dată la patru 

ani sau ori de câte ori este necesar, la propunerea biroului executiv, având 

următoarele atribuţii: 

a) este forul suprem de conducere al UGR; 

b) aprobă strategia de dezvoltare a UGR pe următorii patru ani; 

c) analizează şi aprobă raportul de activitate al biroului executiv; 

d) alege membrii biroului executiv prin vot secret; 

e) adoptă statutul, codul deontologic și modificările acestora; 

f) aprobă taxa de înscriere, cotizaţia anuală de membru și a asociațiilor, 

organizațiilor și persoanelor juridice afiliate; 

g)  analizează raportul de activitate al comisiei de cenzori și aprobă 

descărcarea de gestiune; 

h) alege comisia de cenzori prin vot secret; 

i) alege membrii comisiilor de specialitate; 

(2) Conferinţa naţională ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor 

delegaţilor prezenţi, exprimate deschis. 

 

Art.16 - Consiliul național al UGR se întruneşte o dată pe an sau ori de câte 

ori este necesar, având următoarele atribuţii: 

a) este forul de conducere între conferinţele naţionale; 

b)  analizează şi aprobă raportul de activitate al biroului executiv; 



c) aprobă planul anual de activitate, în conformitate cu hotărârile 

conferinţei naţionale; 

d) aprobă completarea componenţei biroului executiv, a comisiei de 

cenzori şi a comisiilor de specialitate, dacă este cazul; 

e) analizează raportul de activitate al comisiei de cenzori şi aprobă 

descărcarea de gestiune; 

f)  analizeaza raportul de activitate al comisiilor de specialitate; 

g) numeşte colegiul de redacţie al revistei de geodezie, cartografie şi 

cadastru; 

h) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al UGR; 

i) aprobă membrii de onoare ai UGR; 

 

Art.17 - Biroul executiv se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori 

este necesar, având următoarele atribuţii: 

a) este organul de conducere al UGR între sesiunile consiliului 

național; 

b) convoacă conferinţa natională şi consiliul naţional; 

c) stabileşte norma de reprezentare la conferinţa naţională; 

d) întocmește proiectul bugetului anual pe care îl supune aprobării 

conferinței naționale sau consiliului naţional; 

e) aplică hotărârile conferinţei naţionale, deciziile consiliului 

naţional, asigură execuţia bugetului anual; 

f)  aprobă planurile de activitate ale comisiilor, coordonează și 

analizează activitatea acestora şi a colegiului de redacţie al revistei; 

g) elaborează proiectul statutului, codului deontologic și le supune 

aprobării conferinței naționale; 

h)  informează filialele locale, asociațiile și organizațiile afiliate 

privind activitatea uniunii, prin intermediul site-ului; 

i) aprobă atribuțiile preşedintelui, vicepreședinților și secretarului 

executiv; 

j) numește persoana responsabilă cu administrarea site-ului; 

 

Art.18 - (1) Preşedintele UGR reprezintă uniunea în relaţiile cu instituţiile 

guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate. 

 (2) Atribuţiile preşedintelui pot fi delegate unui vicepreşedinte prin decizie 

a biroului executiv. 

 

Art.19 - (1) Un vicepreşedinte desemnat de biroul executiv coordonează 

activitatea comisiilor de specialitate şi colegiul de redacţie al revistei; 



(2) Vicepreşedintele poate delega atribuțiile unui alt vicepreședinte, prin 

decizie a biroului executiv. 

 

Art.20 - Secretarul executiv răspunde de problemele organizatorice ale 

UGR, de evidenţa membrilor, convocarea organelor de conducere, 

comunicarea cu asociaţiile locale şi asociațiile afiliate, de conducerea şi 

coordonarea personalului secretariatului. 

 

Art.21 - Trezorierul răspunde de colectarea şi administrarea fondurilor, de 

constituirea şi administrarea patrimoniului. 

 

Art.22 - Secretarul executiv, trezorierul și persoanele angajate în cadrul 

secretariatului pot fi retribuite, prin decizie a biroului executiv. 

 

Art.23 - UGR este legal angajată prin semnătura preşedintelui sau a 

vicepreşedintelui delegat.  

 

Art.24 - (1) Comisia de cenzori este formată din 3 membri. 

 (2) Preşedintele comisiei de cenzori poate participa la ședințele biroului 

executiv, fără drept de vot. 

 (3) Comisia de cenzori verifică legalitatea gestiunii financiare și a 

patrimoniului, urmărește ca acestea să fie administrate cu respectarea 

normativelor în vigoare şi a hotărârilor organelor de conducere ale UGR. 

 

Art.25 - (1) Filialele locale ale UGR se constituite prin hotărâre a adunării 

generale a membrilor fondatori. 

(2) Adunarea generală a filialei alege prin vot secret: 

a) biroul de conducere format din 3-5 membri, dintre care un 

preşedinte, un secretar şi un trezorier; 

b) comisia de cenzori formată din 1-3 membri; 

 (3) Adunarea generală a asociaţiei locale se întruneşte cel puţin o dată la 6 

luni sau ori de câte ori este necesar; 

(4) Evidenţa membrilor se realizează la nivel central și al filialelor, iar 

eliberarea cardului de membru se realizează prin grija biroului executiv al 

UGR; 

 (5) Colectarea cotizaţiilor se face la nivelul filialei locale sau la nivel 

central. Filiala are obligaţia să vireze în contul central cota stabilită prin 

statut, până la 30 septembrie a fiecărui an. 

 



Art.26 - Asociaţiile, organizațiile și persoanele juridice afiliate la UGR vor 

depune anual în contul central al UGR suma aprobată de conferinţa 

naţională. 

Art. 27 – (1) Fondurile UGR se constituie din taxe, cotizații și alte venituri. 

Acestea se depun în conturi bancare aflate sub controlul biroului executiv, 

biroului de conducere al filialei și comisiei de cenzori; 

(2) Fondurile centrale ale UGR se constituite din: 

a) taxe de înscriere; 

b) 70% din cotizaţiile membrilor; 

c) cote ale asociațiilor, organizațiilor și persoanelor juridice afiliate; 

d) venituri din manifestări științifice și din publicaţii; 

e) venituri din dobânzi, taxe pentru utilizarea patrimoniului, 

sponsorizări, contribuţii, donaţii; 

 

 (3) Fondurile filialelor locale se constituite din: 

a) 30% din cotizaţiile membrilor; 

b) venituri din dobânzi, taxe pentru utilizarea patrimoniului aflat în 

administrarea filialei, sponsorizări, contribuţii, donaţii, manifestări 

științifice; 

 

Art.28 - Patrimoniul uniunii se constituie din achiziţii de bunuri imobile, 

mobile şi din donații. Patrimoniul central este administrat de biroul executiv, 

iar patrimoniul filialei este administrat de biroul de conducere. 

 

 

Cap.V  DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art.29 - Biroul executiv şi birourile filialelor locale pot angaja personal 

retribuit în funcţie de necesităţi, cu respectarea prevederilor legale. 

 

Art.30 - (1) Punctele de vedere ale UGR privind abordări științifice, tehnice, 

proiecte de acte normative emise de ANCPI sau alte instituții cu interes în 

domeniu se adoptă prin decizii ale biroului executiv și se publică pe site. 

 (2) Biroul executiv poate delega reprezentanți la activități științifice și 

tehnice interne sau internaționale și la diverse comisii.  

(3) Biroul executiv poate aproba sume financiare necesare delegaților la 

sesiunile științifice sau pentru sponsorizarea unor simpozioane, în limita 

fondurilor disponibile. 

 

Art.31 - Membrul UGR își poate pierde calitatea: 



a) la solicitarea scrisă adresată preşedintelui filialei locale, care 

comunică biroului executiv; 

b) prin excludere, în urma hotărârii adunării generale a filialei locale, în 

cazul în care a comis fapte de natură să afecteze prestigiul uniunii şi al 

profesiei; 

c) pentru neplata cotizației până la sfârșitul anului în curs; 

Art.32 - (1) Dizolvarea UGR poate fi hotărâtă de Conferinţa naţională.  

(2) În cazul dizolvării, fondurile bănești și patrimoniul uniunii vor fi 

transferate altor organizaţii profesionale sau instituţii de învăţămant superior 

în domeniu, conform hotărârii conferinţei naţionale. 

 

Art.33 - (1) Conferinţa naţională şi consiliul național se convoacă de către 

biroul executiv sau la iniţiativa unei treimi din membrii UGR, fiind adusă la 

cunoştinţa filialelor locale cu 30 de zile înainte. Data şi ordinea de zi vor fi 

publicate pe site. 

(2) Adunarea generală a filialei locale se convoacă de către biroul filialei sau 

la iniţiativa unei treimi dintre membrii, fiind adusă la cunoștință prin e-mail 

și pe site cu cel puțin 3 zile înainte. 

 (3) Membri UGR pot participa în calitate de observator, în limita locurilor 

disponibile, la şedinţele consiliului national, biroului executiv, biroului 

filialei, cu obligaţia de a comunica cu 10 zile înainte.  

(4) Data şi ordinea de zi a şedinţelor consiliului naţional şi biroului executiv 

vor fi comunicate pe site cu 15 zile inainte. 

 

 Art.34 - (1) Conferinţa naţională, consiliul national, biroul executiv, 

adunarea generală a filialei, biroul de conducere al filialei se consideră legal 

constituite în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora. 

Dacă nu se întruneşte numărul corespunzător, activitatea se amână astfel: 

- 6 ore conferinţa naţională; 

- 6 ore consiliul național; 

- 3 ore adunarea generală a filialei locale; 

După trecerea timpului respectiv, activitatea se desfăşoară cu numărul de 

membri prezenţi, hotărârile luate fiind valabile. 

(2) Hotărârile și documentele aprobate de conferința națională și de consiliul 

national (raportul de activitate, raportul comisiei de cenzori, planul anual) se 

publică pe site. 

 

Art. 35 – UGR poate atrage fonduri europene nerambursabile, în condițiile 

legii, cu aprobarea biroului executiv. 
 



 

 

 

Preşedintele interimar al Uniunii Geodezilor din Romania 

prof. univ. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir 


