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Asociaţia Patronală din Cadastru, Geodezie şi Cartografie reuneşte 121 de membri cu o cifră de 
afaceri echivalentă cu 80% din valoarea lucrărilor executate în domeniu în anul 2005. Valeriu 
Manolache, preşedintele asociaţiei ne-a dat detalii despre demersurile de adaptare la condiţiile 
impuse de Uniunea Europeană în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei şi despre stadiul 
de pregătire în care se află piaţa. 

Care este rolul pe care şi-l asumă Asociaţia Patronală din 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie pe piaţa românească?

Înfiinţată în 1995, Asociaţia Patronală din Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie (APCGC) a apărut ca o reacţie fireas-
că a companiilor din domeniile cuprinse în titulatură de a 
avea o entitate patronală care să le reprezinte interesele eco-
nomice în relaţia cu instituţiile statului sau cu alte organizaţii. 
Pe lângă interesul economic, noi susţinem profesional mem-
brii printr-o bună reprezentare, o relaţie corectă cu reprezen-
tanţii statului, prin acorduri hardware sau software cu piaţa.

Ca exemplu, unul din avantajele acordate membrilor orga-
nizaţiei este acordul cu Autodesk prin care membrii APCGC 
obţin un discount semnificativ (de până la 25%) la achiziţio-
narea unui produs software Autodesk.

După ce a depăşit faza de consolidare, specifică formării 
oricărei asociaţii, obiectivul propus pentru acest an este atra-
gerea companiilor mici şi mijlocii, companii capabile să îmbu-
nătăţească calitativ piaţa.

Care sunt tendinţele în domeniul pe care îl reprezintă 
asociaţia?

Companiile româneşti ţin pasul tot mai bine cu ceea ce 
se întâmplă la nivel internaţional. Utilizarea echipamentelor 
şi tehnologiilor noi este deja o realitate. Majoritatea lucrează 
cu echipamente laser, GPS, cu ortofotoplan digital şi imagini 
satelitare, ceea ce ne dă certitudinea capacităţii tehnice pe 
care o au firmele de profil româneşti. Aşteptăm doar piaţa de 
lucrări pentru cadastrul general, dar şi alte pieţe secundare.

Cum apreciaţi evoluţia zonei pe care o reprezentaţi odată 
cu integrarea României în Uniunea Europeană?

Firesc este ca statul să devină arbitru/ gestionar al infor-
maţiilor. Organizarea instituţională a unei profesii prin legi, 
norme, standarde de calitate etc. va duce la ridicarea nivelu-
lui calitativ, respectiv consolidarea profesiei. Pe de altă parte, 
compatibilitatea cu standardele şi calitatea lucrărilor din alte 
ţări cu acelaşi palier de dezvoltare tehnologică este conform 
evoluţiei şi normalului.
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Practic, nu suntem încă pregătiţi la nivelul companiilor 
să facem faţă concurenţei teribile, nu din punct de vedere 
profesional, ci datorită puterii financiare extrem de reduse. 
Companiile din acest domeniu nu au reuşit încă să se capita-
lizeze din punct de vedere al cifrei de afaceri, rezultând astfel 
o incapacitate de a fi competitivi în licitaţiile pentru proiectele 
mari la care participă alături de companii din ţările din jur sau 
din întreaga Europă. În acest moment este destul de târziu 
pentru a mai corecta acest aspect. Sectorul privat nu este 
consolidat, rezultând creşteri lente faţă de firme din ţări veci-
ne, precum: Cehia, Ungaria sau Polonia, care acum participă 
la licitaţii la noi în ţară sau în Bulgaria, Moldova, de fapt ace-
eaşi piaţă cu a noastră. Aceste ţări şi-au susţinut iniţial foarte 
bine companiile naţionale pentru a ajunge la un anumit nivel 
de maturitate.

Cum colaboraţi cu celelalte organizaţii din domeniu? Cu 
ce probleme v-aţi confruntat de-a lungul timpului alături de 
celelalte organizaţii sau separat?

În ultimii 4 ani, asociaţia noastră, Uniunea Geodezilor şi 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară am 
conlucrat foarte bine, organizând împreună diverse eveni-
mente prin parteneriat public-privat. Astfel se poate spune 
că am marcat treptat un nivel de maturizare al pieţei. Atunci 
când anumite acte normative care ne privesc urmează a fi 
promovate suntem consultaţi pentru a ne exprima un punct 
de vedere. Este în avantajul beneficiarilor proiectelor noastre, 
al pieţei să ne exprimăm punctul de vedere înainte de pro-
mulgarea acestor reguli pentru a ajunge la soluţii potrivite pe 
diverse chestiuni legate de recunoaşterea profesională.

Pentru ca o persoană fizică sau persoană juridică 
să execute lucrări trebuie să deţină o autorizare acor-
dată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, autorizaţii deseori acordate fără discernă-
mânt, fiind preferate anumite criterii nepotrivite.

Această situaţie a declanşat o problemă în cadrul 
breslei, întrucât cei care folosesc autoriza-
rea fără să aibă dreptul s-o facă şi fără 
să respecte regulile comune afectează 
credibilitatea profesiei, dar şi din punct 
de vedere economic îi afectează pe 
agenţii economici din domeniu.

Din păcate este o problemă 
veche care nu s-a rezolvat încă. 
Noi, împreună cu Uniunea 
Geodezilor am iniţiat un pro-
iect de lege pentru reglemen-
tarea statutului profesiei, 
care implică şi colaborarea 
cu ANCPI, aşa cum este 
normal şi în toată Uniunea 
Europeană. Legea este des-
tul de înaintată în dezbatere 
parlamentară şi se referă la 
Ordinul Geodezilor, aşa se 

şi numeşte.
Sigur, în momentul când legea va fi aplicată, autorizările 

nu vor mai fi făcute de către stat, ci de breaslă, iar în breaslă 
criteriul este strict profesional.

Care este poziţia asociaţiei faţă de respectarea proprie-
tăţii intelectuale, a drepturilor de autor?

Prin activitatea pe care o avem, noi, la rândul nostru, pro-
ducem documente care au acelaşi regim al protecţiei drep-
tului de autor: planuri, hărţi etc., produse şi servicii, opere 
protejate de dreptul de autor.

Şi în breasla noastră poţi avea surprize: statul te obligă să 
duci la Fondul Naţional Geodezic tot ce ai lucrat şi apoi ai sur-
prize… găseşti proiectul propriu depus în licitaţie de altcineva 
– este tot o formă de piraterie.

Şi parteneriatul cu Autodesk şi alte parteneriate au la 
bază această idee de a recunoaşte proprietatea intelectuală 
şi de a încuraja intrarea în legalitate. Scopul este de a-i obiş-
nui, de a-i tenta pe cât mai mulţi să cumpere oficial aşa încât 
procentul pirateriei să scadă şi să apară un sentiment de 
normalitate de ambele părţi: şi al producătorilor de software 
şi al utilizatorilor.

Primul care ar trebui să respecte aceste reguli ar trebui să 
fie statul. BSA şi toate organismele care urmăresc şi condam-
nă pirateria software trebuie să se concentreze acolo unde 
pirateria este maximă: guvern, prefecturi, primării etc. Statul 
trebuie să fie primul care respectă legea, ca un exemplu pen-
tru piaţă. 

Este clar că în ultima perioadă companiile fac eforturi de 
a intra în legalitate, însă sunt descurajate de reprezen-

tanţii statului care sunt primii care nu respectă legea, 
chiar acei parteneri ai BSA: poliţie, procuratură etc. 

După opinia mea controalele trebuie începute 
în instituţiile publice, apoi trebuie continuată cam-
pania prin susţinerea celor care folosesc software 
legal. 

Puterea economică a pieţei este redusă, deci 
trebuie anumite avantaje care să convingă de 

importanţa respectării drepturilor de autor. 
Cea mai înţeleaptă cale este reducerea 
preţurilor pentru intrarea în legalitate, 
urmând reaşezări ulterioare odată cu 
piaţa.

Ce mesaj doriţi să transmiteţi 
membrilor asociaţiei, cititori ai revis-
tei MaxCAD?

Contribuţia la consolidarea 
Asociaţiei Patronale din Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie cu toate princi-
piile şi obiectivele prezentate conduce 
la recunoaştere reciprocă, corectă a 
tuturor partenerilor implicaţi în piaţă: 
companiile private din domeniu, statul 
ca arbitru şi profesia - ca girant al cali-

tăţii lucrului bine făcut.
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