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Către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
  

Referitor la acțiunea: „Cadastrul și rolul acestuia în economia de piață cu 

aplicabilitate în domeniul administrației publice locale” 

 

Proiectul: „Înregistrarea sistematică a cadastrului pe înțelesul tuturor”, realizat de 

Radio România Antena Satelor, Centrul „PIFCA” Timișoara și „AEF” România 

Realizatori: Ion Dan VOICU și dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 

  

La propunerile asociațiilor profesionale, Centrul „PIFCA” Timișoara și 

„AEF” România au fost lansate mai multe acțiuni la care ANCPI a răspuns în 

mod constant pozitiv. Acţiunile la care facem referire sunt, spre exemplu, 

proiectul pilot de cercetare „Baza de date de tip spațial fundamentul unei 

administrații moderne și performante” din comuna Livezile, concretizat prin 

înregistrarea sistematică a cadastrului pe sectoare cadastrale pe aceeași 

comună sau proiectul inițiat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, Curtea de Apel Timișoara și Asociația Evaluatorilor Funciari din 

România, statuat prin protocolul nr. 3249/268/9/2015. 

De asemenea, la împlinirea a 10 ani de la lansarea acțiunii generale: 

„Cadastrul și rolul acestuia în economia de piață cu aplicabilitate în domeniul 

administrației publice locale”, Radio România Antena Satelor,  Centrul „PIFCA” 

Timișoara și „AEF” România, au marcat cei 10 ani prin demararea proiectului 

„Înregistrarea sistematică a cadastrului pe înțelesul tuturor”, prin emisiuni radio 

adresate tuturor deținătorilor de imobile din România. În cadrul acestor emisiuni, 
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ne propunem să explicăm și să întărim rolul fiecărui actor care participă la 

derularea activității de cadastru în România, fie că este proprietar de imobil, 

specialist, responsabil din domeniu, legiuitor. Ne dorim ca acțiunea pe care o 

derulăm, să reprezinte o contribuție la realizarea sistemului de cadastru unitar și 

obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică din România, ca voce a 

societății civile și a autorităţilor în domeniu. Apreciem că Agenția de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară, ca singură autoritate de reglementare în domeniul 

cadastrului din România, nu trebuie să lipsească dintr-un astfel de proiect.  

Pe această cale, vă adresăm invitaţia ca o dată pe lună, timp de 10 - 15 

minute, să prezentați ascultătorilor Radio România Antena Satelor, în cadrul 

emisiunii „Înregistrarea sistematică a cadastrului pe înțelesul tuturor”, noutățile 

din domeniu, cu mesaje privind stadiul aplicării Programului național de cadastru 

și carte funciară, și orice  alte materiale care să contribuie la construirea unui 

domeniu de importanță națională, așa cum este declarat cadastrul în România.  

Deoarece considerăm important şi viitorul acestei profesii, în cadrul noului 

format al emisiunii ne propunem să organizăm un concurs destinat studenților de 

la facultăţile de profil din ţară, intitulat „Învingători în cadastru”, concurs pe care 

dorim să-l realizăm cu sprijinul partenerilor noștri consacrați: Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din 

Timișoara și Universitatea Politehnica din Timișoara, dar şi Consiliul Județean 

Timiș, astfel încât tinerii care reprezintă speranța profesiei să înțeleagă țintele pe 

care trebuie să le atingă pentru a rezolva problema evidenței proprietăților în 

România. 

Apreciem că numai prin dialog se pot realiza proiectele propuse, 

promovând valorile și profesioniștii. În acelaşi timp, ne dorim ca prin acest 

demers eforturile tuturor partenerilor să contribuie la construcția unui sistem 

funcțional de cadastru în România. 

            „Programul național de cadastru și carte funciară”, care se va realiza prin  

„Înregistrarea sistematică a cadastrului”, merită să fie explicat și detaliat în cadrul 

acestor emisiuni. El se adresează publicului larg dar şi studenților din domeniu. 

Scopul nostru este ca fiecare participant la acest mare proiect să înțeleagă rolul 



pe care îl are, astfel încât timpul de realizare a programului să fie rapid și să 

conducă la realizarea binelui public în România. 

            Vă rugăm să analizați propunerea noastră și în cazul în care veți găsi de 

cuviință că acest proiect serveşte interesului public, ne-am bucura să  avem 

alături de noi și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, astfel 

încât să putem acorda împreună tot respectul cuvenit celor ce ne ascultă. 

             

Cu aleasă considerație, 

  

Realizatorii emisiunii 

„Înregistrarea sistematică a cadastrului pe înțelesul tuturor” 

realizată de Radio România Antena Satelor , Centrul „PIFCA” și „AEF” România 

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

 

 


