
Scrisoare deschisă 
  
Solicităm,  
Președintelui României, domnului Klaus Werner Iohannis,  
care în mesajul domniei sale preciza: 
„Dragi români, depinde de fiecare dintre noi să limităm efectele infectării cu coronavirus! Fac apel 

la responsabilitatea fiecăruia, respectați cu strictețe măsurile luate de Guvern și protejați-vă pe 

dumneavoastră și pe semenii dumneavoastră!”,  
Primministrului Guvernului României - Ludovic Orban,  
Ministrului de Interne - Marcel Vela,  
Ministrului de Finanțe - Florin Cîțu,  
Ministrului Justiției - Cătălin Marian Predoiu,  
Ministrului  Muncii și Justiției Sociale - Victoria Violeta Alexandru,  
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Ion Ștefan,  
Președintelui/Director General - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Laurențiu Alexandru Blaga,  
  
Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,   

  
Realizatorii emisiunii „Cadastrul pe înțelesul tuturor”, derulată de mai bine de cinci ani la 

Radio România „Antena Satelor”, prin care am reușit să demonstrăm că „nouă chiar ne pasă!”, de 

un domeniu de importanță națională așa cum este cadastrul pentru România, parcă uitat de diriguitorii 

vremii, deși domeniul constituie pentru România, fără putință de tăgadă, suportul dezvoltării durabile a 

unei națiuni, fundamentul unei construcții bugetare solide și serioase dar și instrumentul prin care se 

face identificarea și gestionarea corectă a patrimoniului nestemat al României. 
Este o perioadă extrem de grea și de aceea după ce echipa noastră în 4 decembrie 2019, la 

invitația Domnului Ministru Ion Ștefan, a prezentat starea cadastrului românesc, așa cum a fost 

identificată pe site-ul www.ancpi.ro și în viața reală de zi cu zi, putem spune că am constat o 

încercare de îndreptare a lucrurilor, de aceea acum ne vedem nevoiți să mai intervenim încă o dată, 

pentru ca acest domeniu de importanță națională, să nu fie utilizat sau lăsat de izbeliște.  
În urma apelurilor telefonice și a mesajelor primite on line, din partea specialiștilor din 

domeniu, atragem atenția că pe perioada instituirii stării de urgenţă, fiecare cetățean al României este 

obligat să respecte regulile de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri de protecţie şi prevenţie stabilite 

de autorităţile competente. 
Nerespectarea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară care se sancţionează cu 

excluderea din profesie, în condiţiile şi cu procedura stabilite de legislaţia în vigoare, aplicabile 

fiecărei profesii. 
Prin Ordonanța Militară nr. 2/2020, care completează și modifică prevederile Ordonanței 

Militare nr. 1/2020 recomandări și obligații pentru cetățenii României, au fost introduse noi măsuri 

suplimentare privind siguranța cetățenilor, unde la punctul art. 4, se precizează: „În intervalul orar 

             06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei  să se 

efectueze numai pentru următoarele motive: 
        în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de 

desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu 

poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;” 
Precizăm că activitățile din domeniul cadastrului în proporție apreciabilă, nu se pot desfășura fără 

participarea proprietarilor, poseserilor sau beneficiarilor, fără prezentarea documentelor aferente 

tipului de documentație ce se întocmește sau fără semnarea unor declarații de  către aceștia. 
Pe cale de consecință, în opinia noastră, activitățile care impun contactarea proprietarilor, 

posesorilor sau beneficiarilor,  pot constitui o încălcare a prevederilor Ordonanței nr. 2/2020, ceea ce nu 

ajută nimănui. 
Chiar dacă pare o motivarea succintă, precizăm faptul că fără parcurgerea pașilor arătați mai 

sus, actele întocmite pot introduce erori și pot face mult mai mult rău decât se poate închipui.  
În această perioadă în schimb pot fi corectate și îndreptate reglementările necesare în așa fel 

încât procedura de lucru „on line” să devină operațională, să fie adaptată/modificată legislația 

http://www.ancpi.ro/


aferentă, astfel încât să se promoveze responsabilitatea, îmbunătățirea eficienței și transparența 

serviciilor publice oferite.     
În acest sens pe adresa emisiunii am primit din partea partenerilor și colaboratorilor noștri 

următorul text, pe care vă rugăm să-l analizați și să dispuneți în consecință: 
„Ca cetățeni de bună credință ai României, ne propunem să contribuim la înfăptuirea 

binelui public, în condiții de siguranță deplină pentru toți cetățenii României, ceea ce ne determină 

să solicităm sprijinul economic pentru prevenirea impactului COVID-19, care ar putea afecta 

domeniul nostru de activitate, în mod devastator.  
În acest sens, solicităm (după ce în ultimii ani domeniul nostru a fost uitat!) acum, când s-

au ivit primii pași spre normalizare, să nu fim discriminați și abandonați. Există viață și după 

finalizarea acestei pandemii.  
De aceea, solicităm ca și persoanele care activează în domeniul cadastrului să beneficieze 

de: 
- amânarea pentru plata contribuțiilor datorate bugetului de stat;             
- utilizarea de instrumente financiare pentru a asigura lichiditatea și pentru a furniza 

capital de lucru (ajutor de stat);  
- modificarea legislației privind Codul Muncii și flexibilizarea cadrului legislativ: muncă 

temporară, muncă la domiciliu etc. Solicităm ferm și hotărât să se întreprindă de urgență toate 

demersurile necesare de către Guvern și Parlament pentru includerea domeniului cadastrului, care 

face parte din codul CAEN 7112, activități de inginerie și consultație tehnică legate de acestea, 

astfel încât să se poată acorda șomajul tehnic, 75% suportat de stat și pentru acest domeniu de 

activitate”. 
  
Au subscris la scrisoarea deschisă: 

-          Centrul de Perfecționare, Instruire și Formare a Specialiștilor în Cadastru Agricol 

”PIFCA” Timișoara, Președinte dr. ing. Mihai Racovicen; 
-          Asociația Evaluatorilor Funciari din România „AEF” România, Vicepreședinte Gheroghe 

Dămăcuș; 
-          Asociația Profesională a Experților Topografi din România - Președinte Petru Bejenariu; 
-          Uniunea Geodezilor din România- Președinte Ionuț Cristian Săvoiu; 
-          Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC)- Președinte dr. ing. 

Botond József Rákossy. 

 
Doamne ai milă și dă sănătate românilor! 

Doamne binecuvintează România și pe români, oriunde ar fi și orice profesie ar avea! 

 
23 martie 2020 
  
În numele celor amintiți 
Realizatorii emisiunii „Cadastrul pe înțelesul tuturor.Nouă chiar ne pasă!” de la Radio România 

„Antena Satelor” 
Ion Dan Voicu și dr. ing. Mihai Racovicean 
 


