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Către: Persoane fizice autorizate, Persoane juridice autorizate

Referitor la: Adresa

urce

nr. 103/23.06.2015

Vă trimitem pentru luare la cunoştinţă adresa
Bucureşti nr. 103/23.06.2015

Înregistrată

Universităţii Tehnice de Construcţii

la aCPI Suceava cu nr. 103/23.06.2015

cu

privire la specializările Facultăţii de Geodezie din cadrul UTCB Bucureşti.

Cu deosebită consideraţie

Amalia PÎRVU
Consilier Juridic
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Domnului/Doamnei Director MOCANU Vasile
stimate domnule/doamnă Director,

Facultatea de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti
organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2015-2016 la trei specializări;
~ Cadastru şi Managementul Proprietăţilor
• Geodezie şi Geoinformatică
•• Măsurători Terestre şi Cadastru
Dintre acestea, primele două specia1izărisunt noi, unice în ţara noastră, au fost create atât
pentru a răspunde solicitărilor de pe piaţa muncii, dar şi pentru a crea specialişti bine
pregătiţi, capabili să îşi desfăşoare activitatea şi în străinătate.
Având în vedere că actuala ofertă educaţională a Facultăţii de Geodezie, datorită noutăţii
ei, nu este pe deplin cunoscută la nivel naţional, pentru concursul de admitere din acest an
am redactat ca material promoţional un calendar în care este specificată oferta noastră
educaţională.
Vă rugam să ne sprijiniţi în popularizarea acestei oferte educaţionale pnn crearea
condiţiilor ca persoanele fizice şi juridice cu care colaboraţi să poată intra în posesia
acestui material promoţional.
Mulţumindu-vă pentru sprijin, vă rugăm să primiţi cele mai calde salutări şi profunda
noastră consideraţie.

Director Departament Topografie şi cadas~
Prof.univ.dr.ing, Petre Iuliu DRAGO~

