
 

 

 

Programul Săptămânii Geodeziei Românești 

Simpozionul GEOMAT 2022  

”Managementul datelor geospațiale pentru mediul construit” 

 
 

15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 19.11.2022 
Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă 

  

08:00 - 17:00 

Înregistrarea participanților  

"Managementul datelor 

geospațiale pentru mediul 

construit" 

 

08:00 – 17:00 

Înregistrarea participanților  

"Managementul datelor geospațiale 

pentru mediul construit" 

 
Excursie - opțional 

  

09:30 - 11:00 
 

09:00 - 10:30 
 

09:00 – 10:30 
 

 Ceremonia de 

deschidere &         Cuvânt de 

bun-venit 

11:00 - 11:15 

Deschiderea expoziției -  
Tehnologii de măsurare și 
procesare a datelor geospațiale 

Fotografie de grup 

Masă rotundă  / Sesiune de 

prezentări 

Managementul datelor 

geospațiale pentru mediul 

construit 

Conferința națională a Uniunii Geodezilor din 

România (UGR)  

 

  

11:00 - 11:30 
 

10:30 - 11:00 
 

10:30 - 11:00 
 

 Pauză de cafea Pauză de cafea Pauză de cafea  

  

11:30 - 13:00 
 

11:00 - 13:00 
 

11:00 - 12:30 
 

 Sesiune plenară – Prezentări 

ale invitaților speciali 

Sesiune plenară – Prezentări 

ale sponsorilor evenimentului:  

Tehnologii ale ingineriei 

geomatice 

Secțiunea tinerilor geodezi - Desfășurarea 

lucrărilor pe secțiuni de specialitate 3 

Managementul datelor spațiale pentru 

dezvoltarea infrastructurii de transport /  

Managementul informației spațiale / 

Măsurători inginerești & Monitorizarea 

deformațiilor /  

Tehnologii spațiale pentru poziționare și 

măsurători / 

Cadastru și managementul proprietăților / 
Științe aplicate și de mediu 
      

 

   12:30 - 13:30  

   Ceremonia de premiere și închidere a 
simpozionului GEOMAT 

 

  

13:00 - 14:00 
 

13:00 - 14:00 
 

13:30 - 15:00 
 

 Prânz Prânz Prânz  

  

14:00 - 15:30 
 

14:00 - 15:30 
  

 Masă rotundă  – Programul 

Naţional de Cadastru şi Carte 

Funciară (PNCCF) 

Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni de 
specialitate 1 

Managementul datelor spațiale pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport /  
Managementul informației spațiale / 
Măsurători inginerești & Monitorizarea 
deformațiilor /  
Tehnologii spațiale pentru poziționare și 
măsurători / 
Cadastru și managementul proprietăților 

  

 

15:00 - 19:00 
 

15:30 - 16:00 
 

15:30 - 16:00 
  

Înregistrarea 
participanților 

Pauză de cafea Pauză de cafea   

15:00 16:00 - 17:30 16:00 - 17:30   

Turul orașului – opțional Masă rotundă  – Centrul Național de 
Cartografie (CNC), Uniuniea 
Geodezilor din România (UGR), 
Asociația Patronală din Cadastru, 
Geodezie și Cartografie (APCGC): 

Soluții ale sectorului privat  pentru  

îmbunătățirea infrastructurii de 

date spațiale 

Masă rotundă  – Managementul 

datelor spațiale pentru proiectele 

infrastructurii de transport / 

    Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni de 

specialitate 2 

Științe aplicate și de mediu 

  

 

19:00 
 

19:00 
 

19:00 
  

Întâlnire de bun-venit Cina festivă Cină moldovenească   

 
 

 

 

 


