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Asociația Patronală din 

Cadastru, 

Geodezie și Cartografie

persoană juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită în 

anul 1995, domenii acoperite: Geodezie, Cartografie, Cadastru, Topografie, 

Fotogrammetrie, Teledetecție, Topografie Inginerească, Sisteme de Informații Spațiale

 formată din 147 de societăți comerciale avînd capital exclusiv privat

 asigură locuri de muncă pentru o parte semnificativă din totalul persoanelor fizice autorizate de 

către ANCPI

 are o cifră de afaceri totală în ultimii 5 ani de peste 27 milioane de euro (la o piață estimată de circa 

40 milioane de euro)

 deține cea mai mare parte a tehnologiei de vârf  existentă în România în domeniul său de activitate

 membră a mai multor asociații și uniuni internaționale de profil:

 FIG (International Federation of Surveyors) - 2007,

 CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) - 2007,

 FGF (Federation des Geometre Francophone) -2007
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Proiecte realizate de membrii APCGC











Chatham House Rule

• “The Chatham House Rule originated at Chatham House 
with the aim of providing anonymity to speakers and to 
encourage openness and the sharing of information. It is 
now used throughout the world as an aid to free discussion.”

• “The world-famous Chatham House Rule may be invoked at 
meetings to encourage openness and the sharing of 
information.”



Obiectivele APCGC

 profit pentru membrii săi

 mediu concurențial (nedistorsionat de corupție și favoritism)
 predictibilitate (planificare pe termen mediu și lung)

 ritmicitate (stabilitatea resurselor umane)

Salutăm PNCCF
și dorim să ne implicăm în realizarea lui

(dar nu în orice condiții!)



Comuna Stefan Vodă Călărași (proiect pilot), 7.151 ha, 2007

Proiectul CESAR 1 (Banca Mondială), 19 comune din 13 județe 

în 4 loturi, 151.734 ha, 2010-? (finalizate 11 comune)

Proiectul CESAR 2 (Banca Mondială), 31 comune din 14 județe 

în  loturi, 273.247 ha, 2012-? (finalizate 6 comune)

”Calupul” 1 din PNCCF (ANCPI), 147 comune din 41 județe în 

10 loturi, 853.458 ha, contractate doar 87 din 24 județe în 6 

loturi, 525,683 ha, 2016(?)-?

Ce s-a făcut până 
acum?

Înregistrarea
cadastrală

sistematică



Ce s-a făcut până acum?
Proiectul CESAR 1

19 comune din 13 județe în 4 loturi, 151.734 ha
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Ce s-a făcut până acum?
Proiectul CESAR 2

31 comune din 14 județe în 4 loturi, 273.247 ha
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Ce s-a făcut până acum?

Probleme la proiectele CESAR 1 și CESAR 2

 Același caiet de sarcini la care s-a ținut prea puțin cont de experiența 
proiectului pilot (Ștefan Vodă, Călărași) și – mai important – nici de 
numeroasele semnale din derularea CESAR 1 și CESAR 2,

 Întreruperea finanțării în două etape diferite timp de aproape 2 ani 
(motive ”obiective”),

 Schimbarea regulilor ”în timpul jocului” (caiet de sarcini ”unic”, dar 
”Regulament de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 
carte funciară” emis în 2014 sau schimbarea Legii 7/1996 de două ori, 
ambele reflectându-se doar în majorarea obligațiilor executanților nu și 
în compensarea financiară corespunzătoare),

 Fiecare oficiu teritorial (OCPI) are propriile reguli de verificare și recepție,
 Primarul nu semnează (pentru că nu vrea),
 Inspectorul de la oficiul teritorial nu semnează (pentru că este prea 

ocupat și nu are timp să verifice)

Înregistrarea
cadastrală

sistematică



P.N.C.C.F.

 Își propune ca până în 2023 să cadastreze 2360 UAT (comune) din totalul de 2861 UAT 

existente,

 Aria însumată a celor 2861 UAT-uri este de circa 20.770.202 hectare însemnând o arie 

medie de 7.260 hectare/UAT,

 Aria estimată pentru cele 2360 UAT din PNCCF este de 17.133.057 hectare

 Bugetul alocat pentru lucrări de cadastru este de 2.177.955.000 RON

Concluzii:

 Costul mediu pe hectar este de 127 RON (insuficient în opinia noastră),

 Aria ce ar trebui acoperită anual cu lucrări este de 2.141.600 hectare, 

adică 294 UAT-uri                                            sursa datelor Geoportalul ANCPI, dec. 2015



Ce s-a făcut până acum?
”Calupul” 1 din PNCCF

147 comune din 41 județe în 10 loturi, 853,458 ha, același 
caiet de sarcini de la CESAR 1 și CESAR 2
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Perspective
”Ce începe prost, se termină și mai prost” (sau nu se termină deloc)

Din experiența ”calupului” 1:
 13 luni de la lansarea procedurii de achiziție și până la semnarea primelor 

contracte subsecvente
 87 comune ”acoperite” prin acordurile cadru semnate din cele 147 incluse în 

procedura de achiziție
 Termen de realizare (optimist) a celor 87 comune, 4 ani (anul 2020)

Extrapolând pentru cele circa 2360 UAT prevăzute în PNCCF (87 UAT-uri 
contractate în fiecare an, începând cu 2016): se încheie în 2043 …

Din experiența CESAR 1 și CESAR 2:
nu se termină niciodată …



Măsuri:
 Se mai angajează câteva sute de persoane ca să aibă cine face ”verificarea 

și recepția”- că tot ne văităm că nu avem executanți,
 Se caută executanți în străinătate;
 Se angajează firme de avocatură care să propună îmbunătățiri 

(cosmetizări și cârpeli) ale cadrului normativ,
 Se fac discuții, întâlniri, videoconferințe (toate fără o finalitate concretă)
 Se pregătesc alte proceduri de achiziție (tot după regulile vechi)

Ce face ANCPI?
Premise:

 La noi totul e bine și funcțional din punct de vedere 
organizatoric,

 Nu avem (încă) destul personal,
 Nu există suficienți executanți în România,
 Cadrul normativ poate fi îmbunătățit,
 Vinovații sunt în altă parte (cauze obiective și subiective)



Cine e de vină?
(din perspectiva ANCPI)

 Executanții (lucrează prost); 
• Soluția:

- angajăm personal de ”verificare și recepție” (pe care îi luăm tot din execuție, că acolo sunt 
prea mulți),
- creștem numărul de formulare, avize, certificate, semnături, ștampile, criterii de calificare, 
matrici,… (”verificare încrucișată” și acoperire cu hârtii)

 Autoritățile locale (nu ”cooperează”); 
• Soluția:

- organizăm întâlniri și simpozioane
- obligăm prin contracte primarii să semneze pontaje săptămânale (deși 

aceștia nu sunt parte în contracte și nici contractul ofertat nu prevedea)

 Cetățenii (sunt cam înapoiați și nu pricep beneficiile înregistrării cadastrale ”gratuite”);
• Soluția:

- prevedem campanii ”de informare” (parte a ”înregistrării sistematice”) 
pe care să le desfășoare prestatorii prin specialiștii lor în ”comunicare și relații publice” 
și mai nou sondaje de opinie cu “firme specializate”.



2.177.955.000 RON

Înregistrarea sistematică a 
proprietăților pentru 2.337 UAT-
uri
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Ortofoto pentru 320 UAT-
uri din mediul urbanș
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Dezvoltarea și mentenanța 
sistemelor informatice

206.318.000 RON

5.09 %

206.318.000 RON

Dezvoltarea sistemelor 
informatice în vederea 
creșterii și optimizării 
fluxurilor de lucru

Mentenanța

Instruirea specialiștilor în 
utilizarea SI
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Conversia în format 
digital a documentelor 

Analogice

345.509.000 RON

8.52 %

345.509.000 RON
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Conversia în format digital 
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Tehnică de calcul 
și stocare

33.868.000 RON

0.83%

33.868.000 RON

Dotarea cu 
echipamente de calcul

Amenajarea centrului 
de salvare/recuperare 
în caz de dezastru
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Alte activități care 
decurg din PNCCF

1.168.293.000 RON

28.84%

1.168.293.000 RON

Plata certificatelor emise de 
notari

Servicii de comunicații

Instruirea personalului în 
domeniul înregistrării 
sistematice

Instruirea personalului de 
specialitate din ANCPIUși OCPI

Organizarea și logistică pentru 
realizarea de seminare

Monitorizarea socială a 
grupurilor vulnerabile în cadrul 
înregistrării sistematice

Realizarea controlului calității 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică

Contractarea de servicii de 
inventariere, legare și arhivare 
a documentelor rezultate în 
urma procesului de înregistrare

Dotări specifice implementării 
PNCCF necesare ANCPI și OCPI

Alte activități, potrivit legii

A
lt

e
 a

ct
iv

it
ăț

i c
ar

e 
d

ec
u

rg
 d

in
 P

N
C

C
F

28.84%

Activități cadastrale = 53.76%
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Cine e de vină?
(din perspectiva APCGC)

1. Cadrul normativ 
1.1. Legea 7/1996;
 modificată de numeroase ori (deși este organică) de cele mai multe ori din rațiuni de 

moment, fără o analiză serioasă a necesității, a impactului și a consecințelor pe termen 
mediu și lung;

1.2. Alte legi 
 cu implicații directe sau indirecte în activitatea cadastrală, necorelate și sistematizate, 

având drept consecință motivarea obiectivă sau subiectivă a respingerii documentațiilor 
cadastrale de către funcționarii ANCPI;

1.3. Regulamentul ANCPI “de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 
funciară”
 Aprobat prin ODG ANCPI nr.700/2014, are peste 300 de articole;
Modificat și completat prin ODG ANCPI nr. 1340/2015, alte 250 de articole;
 Încă mai apar modificări și completări (ianuarie 2016) și “se mai pregătesc”.



Cine e de vină?
(din perspectiva APCGC)

1.4. Caietul de sarcini;
 Publicat în Monitorul Oficial, practic neschimbat din anul 2010, deși atât experiența 

dobândită cât și numeroasele observații și propuneri primite din partea executanților 
de lucrări ar fi impus revizuirea drastică a acestuia.

1.5. Caracterul neriguros și interpretabil al cadrului normativ;
 Numeroase prevederi aferente activității cadastrale sunt confuze, neclare, 

incoerente, contradictorii, interpretabile fapt generator de numeroase conflicte 
între executanții de lucrări și funcționarii instituției statului (ANCPI/OCPI). Evident 
întotdeauna dreptatea este de partea celui mai tare (ANCPI) chiar dacă evidența, 
legea, logica și bunul simț duc la concluzii diferite.

 Ceea ce este valabil și corect la un OCPI este considerat greșit și inacceptabil la alt 
OCPI. Situația descrisă este adevărată chiar și în cadrul unui același OCPI, funcție de 
inspectorul sau de registratorul care verifică documentația.

 1.6. Perpetuarea cadastrului “sporadic” cu toate consecințele negative
 Aceleași limite se măsoară de “n” ori de persoane diferite evident cu rezultate 

diferite
 O altă consecință imediată este apariția litigiilor, rezolvate prin repozitionari, 

rectificări, etc. (alte documentații, evident și alte taxe)
 Cine plătește ? Evident tot cetățeanul (care probabil de aceea nu pricepe cum 

este cadastrul gratis).



Cine e de vină?
(din perspectiva APCGC)

2. Organizarea 
2.1. Formarea loturilor
 Ar trebui să urmărească următoarele principii

 “Loturi” cu mai multe UAT-uri într-un județ (7-10) accesibile firmelor cu 
experiență

 UAT-uri licitate “la bucată” accesibile firmelor cu o experiență și un potențial 
actual mai reduse

 Sectoare cadastrale dintr-un UAT (legea permite) accesibile PFA

2.2. Teritoriul solicitat
 Selecția UAT-urilor nu include criterii precum: planuri parcelare și titluri de 

proprietate corecte, lucrări anterioare existente (Leg. 165), etc.
 UAT-urile din cadrul unui județ nu sunt grupate(adiacente) fapt ce generează atât 

creșterea costurilor(deplasare, organizare) dar și probleme tehnice (redundanța de 
măsurători)

 Nu se urmărește suprapunerea UAT-urilor selectate peste marile proiecte de 
infrastructură care presupun și exproprieri



Cine e de vină?
(din perspectiva APCGC)

3. Autofinanțarea 
3.1. Consecințele autofinanțării
 Se complică artificial (de cele mai multe ori prin motivări contrare legii și 

regulamentelor) avizarea lucrărilor, respingerea lucrărilor având cel puțin 
următoarele consecințe:
 Mai multe respingeri, mai multe taxe de avizare plătite (“trebuie să ne 

autofinanțăm!”)
 Mai multe respingeri, mai mult de lucru (“suntem sufocați cu lucrări, nu 

facem față, mai trebuie angajați oameni !”) 
3.1. Cadastrul ca aducător de venituri
 Deși s-au finalizat deja câteva UAT-uri, mecanismele legale de punere în valoare 

a componentei economice a cadastrului încă nu există
 Deși cadastrul ar trebui să aducă venituri directe (și indirecte) la buget, 

deocamdată singurele venituri sunt din autofinanțare și se cheltuie nu prioritar 
pentru realizarea de lucrări de cadastru ci pentru salarii, sporuri (inclusiv de 
hrană!), aplicații software (că tot nu sunt date cu care să fie populate), scanări 
de documentații (că tot se depun în format digital la avizarea lucrărilor), etc.



Consecințe ce pot decurge 
din nerealizarea PNCCF

(din perspectiva interesului general)

1. Cvasi blocarea proiectelor majore de infrastructură
2. Scăderea investițiilor prin prisma incertitudinii situației juridice a terenurilor
3. Neimpozitarea corectă și integrală a tuturor proprietăților produce efecte 

negative asupra bugetelor locale și național
4. Limitează accesarea fondurilor europene
5. Influențează negativ accesarea și distribuirea subvențiilor pentru fermieri în 

agricultură 
6. Blocarea justiției cu zeci (sute?) de mii de litigii având ca obiect proprietățile
7. Insecuritatea cetățenilor în raport cu art. 44 din Constituție (garantarea 

proprietății)
8. Pierderea a mii de locuri de muncă create direct în sectorul privat și a altor mii 

indirect 
9. Prin toate aceste previzibile consecințe negative se poate afirma că 

nerealizarea PNCCF constituie o amenințare la siguranța națională.



(U.N.  The Bogor Declaration. Indonesia. March 1996)

... not “re-discovering the wheel
“Să nu re-inventăm roata

... But let us make it spin quicker and 
in the right direction”

…Dar să o lăsăm să se învârtă mai 
repede și în direcția bună”

Interesul general este deasupra 
intereselor individuale de moment



Vă mulțumesc pentru atenție !


