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Regulament privind organizarea consultărilor UGR cu ANCPI 
 

Se constituie la nivelul UGR un grup de consultare și dialog cu ANCPI alcătuit din: 
- Membrii biroului executiv al UGR 
- Reprezentanții desemnați ai celor 10 comisii de specialitate și 3 ai conducerilor de filială 
- Membri supleanți ai acestora 
Comisiile și conducerile filialelor vor face propuneri pentru desemnarea reprezentanților în 

cadrul grupului de consultare și dialog cu ANCPI. 
În cazul în care există mai multe propuneri pentru una din poziții, desemnarea se va face țn urma 

unui vot secret țn cadrul BEX . 
UGR centralizeză lunar sesizările privind activitatea profesională din teritoriu care necesită 

soluționare. Sesizările vor fi primite până la data de 15 a fiecărei luni, pe orice canal de comunicare dupa 
cum urmează: 

- de la membrii grupului de firme membre; 
- de la conducerea filialelor; 
- direct de la membri sau de la alți specialiști care considera să abordeze UGR; 
- de la comisiile de specialitate; 
- de la alte asociații și organizații. 

  Sesizările primite sunt discutate la nivelul gupului desemnat mai sus și vor putea fi: 
- propuse în scris ca teme de discuție către ANCPI pe agenda întălnirii cu reprezentanții  
  Agenției, 
- menținute în lucru pe agenda grupului și solicitate completări sau lămuriri suplimentare,  
- respinse motivat către cei care le-au formulat. 

  Consultările interne ale grupului de lucru pentru stabilirea agendei întălnirii cu ANCPI se pot face 
prin e-mail, videoconferință sau în sedință organizată la sediul UGR sau combinat, până la jumatatea 
fiecarei luni. Consultărilor vor avea loc conform unui calendar stabilit annual. 

La finalizarea consultării se elaborează și se comunică scrisoarea de convocare a sedinței de 
consultări și de transmitere a tematicii către ANCPI, cu detaliile necesare pregătirii sedinței din ultima 
săptămână a lunii. 

Pentru participarea la ședința de la sediul ANCPI, în functie de tematica abordata vor fi 
desemnati, de comun acord în cadrul grupului, un numar de 3-5 reprezentanți (2 din cadrul BEX UGR și 1-
3 din cadrul comisiilor și conducerilor filialelor UGR) care să susțină discuțiile de la sediul ANCPI. 

În cazul în care un reprezentrant desemnat nu poate participa la ședință, un supleant poate 
înlocui particpantul în cauză. 

La sedințele de consultare internă cât și la cele cu ANCPI, dacă grupul de lucru consideră necesar, 
pot fi invitate și alte persoane, membre sau nemembre ale UGR,  relevante pentru a prezenta sau susține 
punctele de vedere sau cazurile sesizate/subiecte de dezbatere, fie în cadrul grupului sau pentru a fi 
ridicate spre soluționare la nivelul ANCPI. 

În termen de 5 zile de la finele consultărilor cu ANCPI, va fi publicată minuta oficială a întâlnirilor, 
agreată de ambele părti. Publicarea se va face pe site-ul UGR, cât și pe pagina de social media. 
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