
Rezoluție 

Cadastrul pe înțelesul tuturor - Nouă chiar ne pasă! - 

„Înregistrarea sistematică a cadastrului între deziderate și fapte” 

În urma emisiunilor de radio „Cadastrul pe înțelesul tuturor” derulate în perioada septembrie 
2015 - martie 207 , la Radio România „Antena Satelor”, a rezultat necesitatea organizării unor 
dezbateri publice pe această temă, prin care societatea civilă și toți cei cărora le pasă, să aibă 
posibilitatea să-și manifeste poziția privind cadastrul ca activitate de importanță națională. Prin demersul 
acesta se dorește a se atrage atenția Parlamentului, Guvernului României, Autorităților publice centrale și 
locale, Universităților, a specialiștilor din domeniu, fermierilor mari și mici, dar și tuturor deținătorilor de 
imobile, că anii 2018 sau 2020, reprezintă borne de hotar, în ceea ce privește acordarea subvențiilor 
prin  Single Area Payment Scheme - Schema de plată unică pe suprafață(SAPS) implementată în Uniunea 
Europeană, căar trebui să ne pese de acest domeniu de importanță națională iar România 
printr-un efort conjugat, să nu rămână, din nou, corigentă la acest important demers producând, din nou, 
prejudicii atât financiare cât și morale cetățenilor țării. 

La Timișoara în data de 17 martie 2016, în cadrul acțiunii organizate de Radio România „Antena Satelor”, 
Centrul „PIFCA” Timișoara, „AEF” România, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, 
Revista Fermierului și alți parteneri atrași, au participat aproximativ 250 de persoane, din județele: Arad, 
Bihor, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș. Caravana a continuat în data de 21 aprilie 2016 la Botoșani, 
Tulcea 5 mai 2016, unde partenerii au dorit să vadă situația de la fața locului așa cum este. În urma 
dezbaterilor publice, a emisiunilor realizate în direct, au rezultat și alte propuneri care completează 
rezoluția inițială, care se prezintă acum, după cum urmează: 

Completarea legislației în domeniul prin reglementări clare legate de zonele necooperativizate, 
posesia, eliminarea discriminării promovate prin Legea nr.165/2013, modificată, 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România, care  schimbă regulile de retrocedare a terenurilor prin alocare de puncte și nu în natură, 
stabilite de evaluări tip ANRP, dovedite prin exemplele cunoscute în mod special de DNA. Țăranul român 
și cei fără influență, vor fi din nou sacrificați continuând dezmoștenirea națională, identificată în multe 
direcții până acum. Stoparea fărâmițării terenurilor cu destinație agricolă, prin stabilirea unei lățimii 
minime de 20 m, a parcelelor nou rezultate, în urma efectuării moștenirilor sau a altor operațiuni 
imobiliare viitoare. Ieșirea din indiviziune sau dezmembrările ce se intenționează a fi realizate, să se 
poată  efectua pe baza prevederilor codului civil și a unor reglementări speciale, care să conducă la 
respectarea drepturilor reale de proprietate deținute, care să conducă la o dezvoltare durabilă a 
agriculturii românești. 

Efectuarea înregistrării sistematice a cadastrului pe sectoare cadastrale, prin prioritizarea 
sectoarelor aferente teritoriului extravilan, soluție cerută și susținută în mod repetat de către 
participanți, care finalizată prin recepții parțiale și emiterea cărților funciare, cu respectarea completă și 
corectă a tuturor pașilor ce trebuiesc urmați, a procedurilor tehnice obligatorii și a legislației în vigoare 
sau corectată conform propunerilor, va constitui un imbold și un exemplu pentru toți cei care înțeleg 
urgența acestei acțiuni de importanță națională; 

Realizarea Standardelor de cost, cu rol de ghidare la promovarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică în cadastru și cartea funciară din fonduri publice centrale sau locale, ținând cont de zonele 
specifice de relief sau grad de dificultate din România, cum ar fi: Șes, deal, munte, zone cooperativizate, 
zone necooperativizate, zone speciale etc.; 



Identificarea și statuarea procedurilor pentru constituirea fondului de cadastru, ce se va 
pune la dispoziția comunelor pentru cofinanțarea prevăzută de lege, sume stabilite pe baza standardelor 
de cost aferente, ce trebuiesc elaborate, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru 
și cartea funciară, prin cofinanțare; 

Sectorizarea UAT-urilor, care să țină cont de situația reală din teren; 

Efectuarea măsurătorilor la teren pe limite naturale, utilizând tehnologia performantă aflată în 
dotarea tuturor profesioniștilor din domeniu, care se respectă. Nu trebuiesc admise scanări sau alte 
metode grafice pe suporturi topografice neactualizate; 

Responsabilizarea tuturor participanților la realizarea Programului național de cadastru 
și carte funciară: Parlament, Guvern, ANCPI, Administrații publice centrale și locale, 
fiecare pe domeniul său de responsabilitate, prin stabilirea de atribuții clare. Plata 
activităților derulate să se facă doar pentru procentul realizat și finalizat din program, pe baza graficului 
de realizare a înregistrării sistematice a cadastrului, așa încât asigurarea siguranței și interesului național 
să nu reprezinte simple sloganuri. Răspunderea pentru acțiunile derulate trebuie să fie concretă pentru 
toți participanții la acțiune, inclusiv pe cale penală; 

Organizarea procedurilor de înregistrare a cadastrului să fie trecute în sarcina Consiliile 
locale și Primăriilor. Pentru ca organizarea licitațiilor aferente lucrărilor de înregistrare sistematică să 
se poată realiza, se impune a se adapta legislația specifică necesară, așa încât implicarea și interesele de 
rezolvare să crească în mod semnificativ. ANCPI nu poate fi și arbitru și jucător. Nu mai pot fi 
acceptate selecțiile comunelor de la nivel central, pe alte criterii decât cele profesionale și de competență, 
în conformitate cu particularitățile specifice fiecărui UAT. Numai așa se va asigura accesul direct la 
derularea lucrărilor a cât mai multor specialiști și nu prin interpuși sau firme care în timp și-au dovedit 
limitele sau nu au putut asigura volumul de muncă angajat, în termenele convenite, fără a apela la terți; 

Creara pârghiilor legislative astfel încât UAT – urile să fie eligibile pentru fonduri europene, în 
vederea realizării procesului de inregistrare sistematică în cadastru și carte funciară; 

Definirea semnificației și înțelesul termenului de gratuitate. Legea prevede doar înscrierea 
actelor întocmite, fără a se lua în considerare și „contribuția” esențială a Comunelor prin 
aparatul tehnic, proprietarii care trebuie să fie un partener activ în echipa care realizează 
proiectul. Repetarea în mod populist a sintagmei „gratuit”, va constitui fără echivoc o mare 
piedică în îndeplinirea responsabilităților ce-i revin fiecărui actor în acest proiect; 

Alocarea cofinanțării de 60 lei/carte funciară, în urma finalizării sectorului cadastral și nu 
la finalizarea întregului UAT, pe baza unor criterii aleatorii, stabilite de consiliul de 
administrație al ANCPI, numai dacă există fonduri. De asemenea pentru a finaliza acțiunile aflate 
în derulare, la UAT-urile, care au „îndrăznit” să demareze cu fonduri proprii înregistrarea sistematică a 
cadastrului pe sectoare, să fie cofinanțați în același mod ca și celelalte UAT-uri. 

Instituirea modulelor de pregătire continuă, ori de câte se impune, pentru tot personalul care 
participă la procesul de înregistrare sistematică a cadastrului, fie el din cadrul ANCPI/OCPI, primării sau 
prestatori. Cei care nu fac dovada competențelor necesare, să nu mai poată participa la acest gen de 
lucrări, până nu pot dovedi că posedă cunoștințe temeinice în domeniu și că pot să lucreze într-o echipă, 
care realizează un proiect de importanță națională. Și pentru că nouă chiar ne pasă,  de viitorul 
acestei profesii, susținem derularea programului de pregătire profesională „Munca în echipă în 
cadastru”, destinat tuturor studenților care studiază la specializarea „Măsurători terestre și 
cadastru”, la facultățile acreditate din România, acțiune care ne propunem să o finalizăm prin 
concursul „Învingători în România, Învingători în Cadastru”,organizat de parteneri, cu sprijinul 
și asumarea directă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 
României” din Timișoara și Universității Politehnica Timișoara. 



S-a ridicat o problemă extrem de grea cu care Primăriile din județele Botoșani și Tulcea se 
confruntă privind personalul de specialitate. Trebuiesc căutate soluții pentru formarea de specialiști care 
pe lângă faptul că ar trebui instruiți să participe la realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, ca 
personal din aparatul tehnic al Primăriilor, care după finalizarea procesului de înregistrare sistematică a 
cadastrului, să poată pună în valoare bazele de date pe care fiecare primărie ar trebui să le organizeze 
potrivit Ordonanței Inspire. De asemenea s-a atras atenția asupra salariului pe care o Primărie poate să-l 
asigure unui specialist, care acum nu este deloc atrăgător, aceasta fiind și una din piedicile de recrutare a 
personalului; 

Instituirea unor reglementări speciale, privind asigurarea unor condiții materiale cum sunt: locuință 
de serviciu, salariu dublu față de un post similar, dar cu condiții de responsabilizare și compensare a 
eforturilor ambelor părți, pe perioada derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și cartea 
funciară, în ceea ce privește angajarea unui specialist la nivelul comunelor, care să participe la realizarea 
și apoi la utilizarea bazelor de date ce va trebui realizate potrivit reglementarilor legale în vigoare; 

S-a propus ca Primăriile să contacteze studenții de la specializările de măsurători terestre și 
cadastrul, să-i sprijine asigurându-le o bursă pentru a se constitui în echipe de lucru, care să participe la 
concursul„Învingători în România, Învingători în Cadastru”, așa încât după parcurgerea 
programului să lucreze în proiect iar unii dintre aceștia să fie încadrați în Primării pentru a asigura ți 
exploatarea bazelor de date. 

Reprezentantul specialiștilor din domeniu din județul Botoșani a supus atenției modul în care au 
fost întocmite caietele de sarcini la licitațiile derulate până în  prezent, care au îngrădit și au creat 
discriminări în ceea ce privește dreptul la muncă al colegilor din breaslă, de la firmele din zonă, să poată 
participa la realizarea lucrărilor de cadastru. Având în vedere condițiile impuse s-a apreciat că este 
necesar a se ține cont, că foarte puține firme din România pot face dovada că dețin experiență similară la 
aceste lucrări, cunoscând faptul că programul Cezar nu a fost finalizat încă în România, decât într-o 
proporție nesemnificativă. Luând în calcul și timpul care a trecut de la demararea procedurilor, anul 
2009, până astăzi, ne îndreptățește să afirmăm că soluția aleasă prin  licitațiile organizate de ANCPI, la 
nivel central, a fost și este una păguboasă. 

Pentru a asigura personal calificat la Primării, în domeniul administrativ din punct de vedere al 
cadastrului, s-a propus ca să fie identificate soluții de formare a acestora în școli  postliceale de profil, cu 
sprijinul Prefecturilor și a Inspectoratelor Județene de Învățământ, în coordonarea Ministerului 
Educației. 

S-a pus în evidență exemplul dat de Curtea de Apel Timișoara, care a postat pe site-ul Curții „GHIDUL 
EXPERTULUI TEHNIC JUDICIAR DIN DOMENIUL TOPOGRAFIEI, CADASTRULUI ȘI GEODEZIEI”, 
ca ghid de bune practici destinat tuturor Organelor care dispun efectuarea unor expertize tehnice în 
domeniu. Acestea pot fi dispuse de Judecători, procurori, polițiști, experți tehnici judiciari, specialiști, 
avocați și nu numai, publicul larg, așa încât oricine citește să-și poată da seamă că în cazul în care o 
expertiză nu respectă elementele minimale cuprinse în acest ghid, ar trebui să-și facă probleme în ceea ce 
privește modul în care pricina lui este rezolvată. 

Este extrem de important și de reținut: Modelul de apreciere al profesiei de specialist în domeniul 
cadastrului, produs de Curtea de Apel Timișoara  este extrem de grăitor. Toți factorii de decizie ar trebui 
să se implice și să creeze premizele ca profesia de specialist în domeniul cadastrului, care are o importanță 
națională, să-și regăsească statutul în  ceea ce privește  pregătirea profesională, deontologia morală și 
profesională. Ca dovadă a exemplului sus menționat, doamna Președinte a Judecătoriei Măcin a apreciat 
Ghidul, ca fiind foarte necesar în realizarea actului de justiției în România. 

O idee extrem de importanță s-a lansat, ca imbold pentru demararea pregătirii continue, prin emisiunea 
„Cadastrul pe înțelesul tuturor”, se referă la o nouă rubrică deja demarată. Este planificată a se derula 



timp de 10 minute pe emsiune, unde vor fi prezentate specificațiile tehnice care stau la baza realizării 
lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și cartea funciară. 

După dezbaterile de la Botoșani, Tulcea a urmat Timișoara, 17 noiembrie 2017, când a fost 
lansată „Proclamația de la Timișoara - Cadastru domeniu de importanță națională”, 
manifestul a fost transmis tuturor celor care au interferență cu domeniul, a fost postat pe 
site-ul www.pifca-aef.ro, existând posibilitatea ca acei care ajung la concluzia că merită 
sprinjine domeniu, să subsrise la susținerea ideilor promovate de aceasta. 

Între timp a apărut în dezbatere publică pe site-ul www.ancpi.ro, regulamentul 
privind proiectul de Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau 
recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al 
Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea 
realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al 
cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Apreciam că acest aspect nu face altceva să abată atenția speciaștilor de la problema 
prioritară de grad 0, înregistrarea sistematică în cadastru și carte funciară a imobilelor”. 
Prin acest proiect de Ordin se intenționează a se introduce constrângeri, discriminări și 
crează posibilitatea ca prin măsuri administrative indirecte ANCPI./OCPI, să pună în 
seama persoanele autorizate nerealizarea Programului național de Cadastru și Carte 
funciară. 

Câteva din cela mai grave încălcări ale Constituției pe care ANCPI și-a permis să le supună 
dezbaterii publice: 

condiție neconstituțională cu consecințele de rigoare: să participe o dată la 2 (doi) ani la 
un curs de pregătire profesională organizat de Uniunea Geodezilor din România  și cu 
ANCPI/OCPI, cu excepția persoanelor care au solicitat suspendarea. UGR  va notifica 
ANCPI/OCPI și PFA cu privire la aplicarea sancțiunilor legale. 

Se impun câteva clarificări oficiale de urgență: 

În ce calitate UGR poate să se pronunțe sau să facă referiri, la adresa unor persoane care nu au 
legătură cu această asociație? Se formează un nou serviciu de informații speciale, care poate decide orice 
în domeniu? Este un abuz și  o formă de presiune ca ANCPI, prin promovarea unei astfel de dezbateri în 
spațiul public să încalce prevederile Constituției României, cel puțin din perspectiva următoarelor 
articole: 

Articolul 9 Sindicatele, patronatele  şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la 
apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale 
membrilor lor. 

Articolul 16 (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 
discriminări.(2) Nimeni nu este mai presus de lege. 

Articolul 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 
poate fi îngrădit. 



Articolul 40 (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte 
forme de asociere. 

Articolul 41 (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a 
ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. 

Articolul 53 (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai 
prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a 
sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei 
penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru 
deosebit de grav. 

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. 
Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod 
nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. 

Apreciem că promovarea spre dezbatere publică a unui astfel de Ordin, aduce mari deservicii 
Agenției Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a întregului sistem unic pe care ne 
place să-l declarăm că îl construim. 

Persoana și cei care au propus documentul spre dezbatere publică pentru a dovedi transparența 
decizională, nu cunosc prevederile Constituției și clar urmăresc doar interese de grup, 

Ne întrebăm dacă este vorba de o dezbatere publică ori să vadă lumea ce îi așteaptă, chiar dacă actul nu 
respectă prevederile Constituției României și nici urgențele de care domeniul le așteaptă privind: cartea 
albă a cadastrului (cu tot ce reprezintă o astfel de carte), urgentarea aplicării cofinanțării în 
cazul înregistrării sistematice, fluidizarea activității și aplecarea spre nevoile cetățeanului a 
autorității în ansamblul ei sunt rezolvate. 

Este timpul credem, că trebuie să fie pus la dispoziția publicului larg, modul în care ANCPI a rezolvat sau 
cum va rezolva, cele constatate și cuprinse în : Strategia Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară 2013 –2017, punctul 8.Analiza SWOT (punct tari şi puncte 
slabe), unde se identifică următoarele:o Lipsa standardelor tehnice;o Atragerea insuficientă a 
finanţărilor interne şi externe pentru realizarea cadastrului sistematic; 

 o Absenţa unui program naţional de informare publică cu privire la necesitatea şi importanţa 
înregistrării proprietăţilor imobiliare în sistemul de cadastru şi carte funciară; 

 o Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 are o structură ineficientă, este greoaie; 
 o Insuficienta promovare a instituţiei pe plan intern şi internaţional; 
 o Rezistenţa la schimbare manifestată uneori de personalul angajat; 
 o Modificări organizatorice frecvente produse în structura ANCPI sau a instituţiilor subordonate și 

în subordonarea ANCPI organelor administrației publice centrale; 
 o Insuficienta dezvoltare a capacităţii de management prin proiecte care să permită o mai bună 

valorificare a oportunităților interne şi internaţionale de atragere de fonduri de finanţare 
disponibile; 

 o Insuficienta acoperire cu resurse umane, financiare şi materiale a direcţiilor de acţiune şi a 
obiectivelor asumate la nivel naţional şi european; 

 o Insuficienţa numărului de posturi necesare pentru realizarea atribuţiilor stabilite prin lege şi a 
obiectivelor; 

 o Insuficienta deschidere a sistemelor informaționale către societate; 
 o Adaptabilitate reglementativă redusă la concepte și tehnologii moderne specifice domeniului, 

chiar și la propria experiență acumulată; 
 o Nu s-a realizat sistemul standardelor ocupaţionale; 
 o Formarea profesională continuă nu răspunde, pe deplin, unor nevoi riguros determinate; 



 o Personal nemotivat corespunzător din cauza sistemului salarial din administrația publică; 
 o Dinamica pieței muncii și concurența (tehnică și financiară) a firmelor private; 
 o Spații insuficiente pentru desfășurarea activității și pentru organizarea arhivelor; 
 o Imposibilitatea ANCPI de a se autofinanța și implicit strategice pe termen scurt şi mediu; 
 o Insuficienta deschidere a sistemelor informaționale către societate; 
 o Adaptabilitate reglementativă redusă la concepte și tehnologii moderne specifice domeniului, 

chiar și la propria experiență acumulată; 
 o Nu s-a realizat sistemul standardelor ocupaţionale; 
 o Formarea profesională continuă nu răspunde, pe deplin, unor nevoi riguros determinate; 
 o Personal nemotivat corespunzător din cauza sistemului salarial din administrația publică; 
 o Dinamica pieței muncii și concurența (tehnică și financiară) a firmelor private; 
 o Spații insuficiente pentru desfășurarea activității și pentru organizarea arhivelor; 
 o Imposibilitatea ANCPI de a se autofinanța și implicit de a-și dezvolta activitatea; 
 o Costurile ridicate ale unor servicii determină cetățenii să încheie acte de transfer sub semnătură 

privată, fiind pusă astfel în pericol siguranța circuitului civil; 
 o Lipsa accesului pe bază de semnătură electronică la diverse informații publice, conduc la creșterea 

vulnerabilității la corupție; 
 o Imposibilitatea furnizării de date privind prețul de tranzacționare al imobilelor necesar la 

realizarea unitară a impozitării proprietăților – componenta economică a cadastrului 

Aproape suntem la finale primului trimestru al anului 2017 și ne trezim cu un regulament care nu ține 
cont de extrem de multe articole din Constituția României. 

La dezbaterea publică: „Cadastrul pe înțelesul tuturor.Nouă chiar ne pasă!” s-a emis o propunere 
în ceea ce privește pregătirea continuă. S-a semnat extinderea parteneriatului care susține Proclamația 
de  la Timișoara, cadastru domeniu de importanță națională , unde art. 1, alin. 8, s-a modificat 
și are următoarea formă: 

„Instituirea formării profesionale continue, anuale sau ori de câte ori se impune, care să 
răspundă nevoilor riguros determinate și care să se adreseze întregului personal din 
domeniu, de la Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară, până la persoanele autorizate 
sau cele din administrația publică, care interferează cu domeniul. Programele se vor 
derula prin intermediul Universităților din România care au în derulare specializarea 
măsurători terestre și cadastru, pe baza unor programe propuse de asociațiile profesionale 
din domeniu și a Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară” 

O altă chestiune importantă dezbătută a fost acea prin care ANCPI precizează în adrese destinate 
celor interesați că potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, ca 
exemplu adresa nr. 15970/1 septembrie 2016, precizează: „În ceea ce privește cofinanțarea 
stabilită conform dispozițiilor art.9, alin. 29, din Lega nr. 7/1996, lucrările de 
înregistrare sistematică pot fi desfășurate atât pe sectoare cadastrale din intravilan, cât 
și pe cele din extravilan, neexistând restricții referitoare la numărul imobilelor. De 
asemenea bugetul achiziției serviciilor de înregistrare sistematică este stabilit de UAT, 
putând depăși astfel suma de 60 lei/carte funciară, dar, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 
31, din Legea nr. 7/1996, ANCPI va deconta suma fixă de 60 de lei, după recepția lucrării 
și deschiderii cărților funciar” 

Tot legat de înregistrarea sistematică a imobilelor în cadastru și carte funciară, s-a subliniat faptul că în 
cazul înregistrării sistematice pe sectoare cadastrale procedurile prealabile ce trebuiesc derulate la acest 
program sunt aceleași ca în cazul înregistrării pe întreg UAT-ul și anume: definirea limitelor de hotar, a 
intravilanelor localităților și stabilirea pe UAT a tuturor sectoarelor componente. 

Numai după parcurgerea acestor pași se pot alege sectoarele care urmează să fie aplicată procedura de 
înregistrare sistematică, procedura fiind una complementară și prin ea nu se pot face abateri de la 
atingerea calității și a produsului final, care trebuie să fei același indiferent de procedura aplicată.  Aceste 



proceduri, derulare pe un UAT sau pe sectoare cadastrale nu se exclud ci aplicate cu responsabilitate , 
calitate și eficiență, vor apropia România de țintele dorite. 

Teoria promovată de către unii participanții, nu numai că nu are susținere științifică, ci este o dovadă 
că este o metodă de propagandă, a celor care nu urmăresc binele României în problema 
rezolvării problemei cadastrului, și se pare că sunt tot mai mulți, ci reprezintă doar interese de grup, 
chiar interese străine de  importanța națională pe care trebuie să o asigure cadastrul pentru România. 

Atenție mare: Timpul numai așteaptă să ne hotărâm , el curge dar în defavoarea noastră. 

Pe această cale invităm toți actorii care vor contribui la realizarea programului, să asculte 
și emisiunile „Cadastrul pe înțelesul tuturor” și numai, având în vedere faptul că numai 
oamenii informați vor putea realiza o activitate de importanță națională pentru România. 

Pe măsură ce continuăm dezbaterile, în ceea ce privește cadastrul,  apreciem că ceea tot ce 
am constatat până acum, ne îndreptățește să tragem un serios semnal de alarmă, iar în 
ceasul al 12 – lea să reușim să ne trezim la realitatea din teren, pe care avem obligația să o 
constatăm cu responsabilitate, calitate și eficiență, dar să nu rămânem doar simpli 
constatatori. 

În finalul reuniunilor,  s-a reliefat și faptul că în anul 2020, ori vrem ori nu vrem, în cazul în care nu se va 
realiza măcar programul de înregistrare sistematică a cadastrului aferent teritoriului extravilan, pentru 
care se pot acorda subvenții, toții factorii care răspund sau vor răspunde de acest domeniu, fie ei 
parlamentari, miniștri, directori, primari, prestatori, specialiști etc., vor trebui să dea socoteală și să 
răspundă măriei sale „țăranul român”. 

Dezbaterile publice de la Timișoara, Botoșani, Tulcea, Timișoara cu ocazia lansării „Proclamației de la 
Timișoara - cadastru domeniu de importanță națională, Oradea:  „Cadastrul pe înțelesul 
tuturor. Nouă chiar ne pasă!”- reprezintă oglinda unei stări de fapt privind modul în care interesul 
național în ceea ce privește cadastrul în România este perceput, iar rezoluția adoptată de participanți, a 
fost încredințată Radioului România „Antena Satelor” de către organizatori și participanți, ca 
scrisoare deschisă, care să fie adresată Președintelui României, Prim Ministrului Guvernului, Vice Prim-
ministru Guvernului, Ministrul  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministrului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Directorului General ANCPI, Consiliului Național al Rectorilor, altor factori de decizie 
implicați în derularea Programului național de cadastru și carte funciară și nu în ultimul rând 
publicului larg, cu speranța că și la noi, la români, se poate, iar interesul național primează. 

În numele participanților a consemnat: 

Ion Dan VOICU și  Dr. ing. dipl. Mihai  RACOVICEAN 

 


