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In atenția:  Domnului ION ȘTEFAN, Ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației  

Spre știință: Domnului LAURENȚIU BLAGA, Președinte director general al ANCPI 

Subiect:  Solicitare aprobare nominalizare reprezentant desemnat de UGR în CA al ANCPI  

 
 
Stimate Domnule Ministru,  

 
Apreciem eforturile deosebite ale ale Dvs. Personal, și ale ministerului pe care-l conduceți ca 

autoritate a statului având în subordonare Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru 
realizarea pe întregul teritoriu național a înregistrării sistematice a proprietăților, pentru dezvoltarea unui 
sistem eficient de cadastru și carte funciară și menținerea unui dialog deschis cu reprezentanții asociaților 
profesionale din domeniu. 

Reiterăm faptul că în sectorul privat din domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, 
fotogrammetriei, managementului informației spațiale si teledetecției, activează peste 10.000 de 
specialiști, iar Uniunea Geodezilor din Romania (UGR) este o asociație profesională reprezentativă la nivel 
național înființată în anul 1990. UGR constituie forumul în care soluțiile profesioniștilor la provocările 
prezente vor putea fi mai bine prezentate și ascultate în beneficiul întregii societăți românești. Uniunea are 
în componența sa, în calitate de membri, un număr semnificativ de specialiști, persoane fizice autorizate 
ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Marea majoritate a acestora 
activează profesional în sectorul privat, acestora li se adaugă, ca și membri ai Uniunii, un numar de circa 
20-30 societăți comerciale cu tradiție, recunoscute la nivel național prin capacitatea de inovare. În cadrul 
acestor societăți profesează un numar de peste 1.000 de salariați.  Pe plan internațional UGR este membră 
a Federației Internaționale a Geodezilor (www.fig.net) și Consiliul European al Geodezilor (www.clge.eu). 
De asemenea, UGR este membră a Uniunii Profesiilor Liberale din România și susține demersurile 
Asociației Patronale de Cadastru, Geodezie și Cartografie (www.apcgc.ro), reprezentanții acesteia fiind, 
în cea mai mare parte, și membri marcanți ai uniunii noastre.  

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare, Agenția Naţională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, 
incluzând reprezentanţi din sectoarele public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă 
profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară şi preşedinte al consiliului de administraţie. La  art. 3, aliniatul (10) al legii menționate mai sus, 
se stipulează că membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie 
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.   

 Luând în considerare cele menționate mai sus și prevederile art. 3, aliniatul (10) din Legea 7/1996 
privind cadastrul și publicitatea imobiliară, care fac referire la modalitățile de numire și revocare a 
membrilor Consiliului de Administrație al ANCPI, vă solicităm acordul de a vă face cunoscute două - trei 
propuneri, membri ai uniunii noastre, desemnați exclusiv pe criterii de competenţă profesională și 
integritate, candidați care întrunesc condițiile legale, eligibili pentru a fi numiți să facă parte din Consiliul 
de administrație al ANCPI. 
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Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate și colaborare, bazându-ne pe principiul bunei 

credințe, în vederea identificării și punerii în aplicare a unor măsuri imediate care să conducă la stimularea 
activităților operatorilor economici din sectorul privat care activează în domeniul cadastrului și geodeziei, 
vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră considerație, 

 

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

ing. Ionuț Săvoiu 
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