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B-dul Mircea Vodă,  
nr. 44, sector 3, 
Bucureşti 
Tel : 021 312.41.62 

Fax : 021 314.48.70 

Către: 
 
Societatea Română de Radiodifuziune 
“Antena Satelor” 
Emisiunea “Cadastrul pe înţelesul tuturor. Nouă ne pasă!” 
Domnului Ion Dan VOICU 
Domnului dr. ing. Mihai RACOVICEAN 
Adresa: Strada General Berthelot, nr. 60-64, București, România 

 
 
Referitor: Scrisoarea deschisă din data de 23.03.2020 

 
      

 
Nr. 620.318/19.05.2020 

 
 
Stimaţi domni, 
 

 
Urmare a Scrisorii deschise din data de 23 martie 2020, înregistrată la Ministerul 

Finanţelor Publice cu nr. 21.769/18.05.2020, prin care solicitaţi sprijinirea activităţii din domeniul 
cadastrului, vă comunicăm următoarele: 

I. Guvernul României a aprobat prin O.U.G. nr. 42/2020 Schema de ajutor de stat pentru 
susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. 

Prin această schemă se facilitează accesul IMM-urilor la finanţare pentru atenuarea 
dificultăţilor economice provocate de pandemia Covid -19. 

Formele de sprijin financiar prevăzute de schema de ajutor de stat constau în: 
a) Acordarea de garanţii de stat în proporţie de 80%-90% pentru unul sau mai multe credite 

pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de 
lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat; 

b) Acordarea de granturi în cuantum maxim de 800.000 euro/întreprindere pentru 
acoperirea costurilor aferente împrumuturilor garantate (comision la fondul de risc, comision de 
administrare, dobândă). 

Precizăm faptul că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de realizare a cadastrului 
(“Cod CAEN 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”) pot solicita 
finanţare în baza schemei de ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. 

Schema de ajutor de stat este implementată de FNGCIMM în calitate de administrator al 
schemei. 
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II. Totodată, potrivit OUG nr. 37/2002 privind acordarea unor facilități pentru creditele 
acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori se 
poate solicita suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, 
reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până 
la data intrării în vigoare a acestui act normative, la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu 
mai mult de data de 31.12.2020. 

 
III.  Pe această cale dorim să precizăm faptul că, în perioada imediat următoare, Guvernul 

României intenţionează să adopte o serie de măsuri destinate să contribuie la relansarea 
economică a României şi de asemenea, să combată efectele negative asupra economiei 
generate de pandemia Covid -19. 

 
Asigurâdu-vă de întreaga noastră colaborare, 
 
Cu deosebită considerație, 
 
 
 
Irina AVRAM 
Director General 
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