Stimați colegi,
După cum știți, Uniunea Geodezilor din România este membră a organizației europene CLGE (Comité de
Liaison des Géomètre Européens – The Council Of European Geodetic Surveyors) și a organizației
internaționale FIG (Fédération Internationale des Géomètres – International Federation of Surveyors).
CLGE are două întâlniri în fiecare an, de obicei în martie și în septembrie. Fiecare țară organizează o astfel de
întâlnire, pe bază de voluntariat. Poate vă mai amintiți de întâlnirea din 2010 de la Palatul Parlamentului, când
România a organizat întâlnirea CLGE, principalul organizator fiind Asociația Patronală din Cadastru,
Geodezie și Cartografie (APCGC). A fost un succes și colegii noștri europeni au fost încântați de modul în
care s-a desfășurat întâlnirea.

Anul acesta între 19 și 21 aprilie întâlnirea a avut loc la Pristina, Kosovo.
Discuțiile cele mai importante au avut ca temă principală pregătirea geodezului specializat în cadastru, modul
cum acesta își înțelege profesia. Fiecare țară a prezentat modul în care specialiștii în cadastru profesează, dacă
este sau nu nevoie de autorizare. Modul în care profesionișii în domeniu continuă pregătirea după ce primesc
licența de practică. Sigur că sunt puncte de vedere diferite și fiecare țară vede într-un anumit mod practica
profesiei.

Ca linie generală s-a observat că toate țările nordice au un mod similar și unitar de acordare a licenței. Chiar și
Suedia, unde nu există sistem privat în cadastru, are un mod de autorizare a specialiștilor în cadastru. De
asemenea au un cod de etică fără de care nu există practică.
În Norvegia abia târziu s-au calificat specialiști în cadastru. Până de curând primăria își numea singură
specialistul în cadastru. Spun ei că din acest motiv au avut cele mai multe procese cauzate de limite de
proprietate din țările nordice, adică vreo 60 pe an, pe toată țara!
Responsabilizarea specialistului în cadastru și codul de etică pe care trebuie să îl respecte a fost unanim
acceptat de toate țările participante.
În Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, o parte din Germania, Italia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Rusia,
Croația, Bulgaria, Elveția, Cehia, Danemarca, Finlanda, Portugalia, regulile sunt foarte stricte și există un cod
etic care, dacă nu este respectat, specialistul este exclus din practicarea meseriei. De asemenea, în Belgia de
exemplu, sunt necesare foarte multe ore de pregătire și asimilare a noilor tehnologii pentru specialistul în
cadastru.
Țări precum Ucraina sau Belarus sunt ca noi: fără reguli, persoanele care lucrează în cadastru nu au nici un
cod etic și nu respectă nimic decât banul.

UGR și-a luat angajamentul ca până la întâlnirea de la Barcelona care va avea loc la începutul lui Octombrie,
să adopte un cod de conduită pe care membrii săi să îl aprobe. Altfel nu vom mai putea face parte din CLGE.
Ei nu mai acceptă ca specialistul în cadastru să nu respecte niște reguli simple. Există riscul, deloc de neglijat
luând in considerare opiniile unanim acceptate și exprimate in ultima vreme, ca geodezii români specializați în
cadastru să nu mai poata fi acceptați ca membri ai CLGE daca România nu va adopta un sistem similar de
orgaizare a profesiei care să impună reguli de conduită și de formare profesionala de bază și continuă, similare
celorlalte țări europene. Trebuie menționat că un specialist Român în cadastru, dacă vrea să lucreze în altă țară
UE tot în cadastru, trebuie să dovedească apartenența la o organizație recunoscută internațional și care are un
cod etic.

