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INVITAȚIE 

 

Stimați invitați, 

Uniunea Geodezilor din România împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria 

Mediului  anunță  organizarea  celei de-a treia ediții a Săptămânii Geodeziei Românești, care 

va include simpozionul științific internațional GEOMAT 2022.  

Anul acesta, la cea de a 9-a ediție a simpozionului GEOMAT, tema principală a 

dezbaterilor va fi Managementul datelor geospațiale pentru mediul construit, incluzând aici 

infrastructura de transport, rețelele de utilități tehnico-edilitare, dar și spațiul urban al clădirilor 

de locuit, comerciale, administrative, culturale sau logistic-industriale.  

România se află în plin proces accelerat de dezvoltare, modernizare și reabilitare a 

infrastructurii de transport.  Fie că vorbim de infrastructura de transport rutier, feroviar, 

aerian sau maritim, rolul profesioniștilor geodezi este esențial la colectarea și buna gestiune a 

datelor spațiale prin metode moderne, care să asigure baza digitalizării activităților în acest 

domeniu. Săptămâna Geodeziei Românești își propune să creeze premisa unor întâlniri și 

discuții constructive între profesioniștii din domeniul colectării și managementului datelor 

spațiale și cei din domeniul infrastructurii de transport în cadrul unor mese rotunde și sesiuni 

tehnice dedicate acestui subiect, cu un accent important pe domeniile rutier și feroviar. 

Se vor organiza, de asemenea, dezbateri privind modul de derulare și aplicare a Planului 

Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitare Imobiliară (ANCPI) fiind unul dintre cei mai importanți parteneri în organizarea și 

realizarea acestei manifestări științifice. 

Săptămâna Geodeziei Românești, cel mai important eveniment al comunității 

geodezilor din România, împreună cu tradiționalul simpozion GEOMAT, vor avea loc anul 

acesta în perioada 15-19 noiembrie 2022 în sălile Congress Hall Palace Iași. Programul 

evenimentului și alte detalii organizatorice se regăsesc la adresele web:  http://geomat.ro/ și 

https://sgr.ugr.ro/. 

Cu speranța că veți accepta invitația noastră, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în 

luna noiembrie, la Iași! 
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