Construim Împreună
#Viața după COVID-19

MEMORANDUM
Privind măsuri necesare pentru stabilizarea
organizațiilor în urma crizei COVID-19
Document colectiv elaborat în cadrul campaniei
”Construim Împreună #ViațadupăCOVID19”

În contextul crizei actuale, Ingenius Hub a inițiat, prin rețeaua Ingenius Net, campania
Construim Impreuna ViataDupaCOVID19, care a urmărit, pe de o parte, măsurarea impactului
crizei asupra întreprinderilor și sondarea opiniei cu privire la măsurile cele mai eficiente
solicitate de antreprenori, precum și colectarea de propuneri de măsuri proporționale și
necesare pentru redresarea întreprinderilor și altor tipuri de organizații din diferite industrii.
La această campanie s-au asociat numeroase organizații din țară, atât organizații de tip
asociativ, cât și companii, camere de comerț, consilii județene, agenții de dezvoltare regională
și alte tipuri de organizații.
După realizarea cercetării, setul de măsuri astfel elaborat a fost supus dezbaterii publice și
apoi introdus în consultări sectoriale desfășurate între mediul privat și guvern, în urma cărora
documentul a fost completat cu propuneri suplimentare pe industriile avute în vedere.
Consultările vor continua pentru a acoperi și alte industrii, precum și pentru a urmări
implementarea propunerilor în timp.
*Am menținut în setul de măsuri propus și o serie de măsuri care sunt deja luate în calcul de
către Guvern, la care există deja soluții implementate și decizii luate, însă acestea au fost
solicitate de către antreprenori și am dorit să le păstrăm, tocmai pentru a sublinia utilitatea
acestora și validarea lor de către mediul de afaceri.
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Măsuri cu caracter general din domeniul taxării întreprinderilor, șomaj
tehnic, ocupare
●

Scutirea de taxe pe o perioadă de 3 luni pentru toate întreprinderile care mențin
integral locurile de muncă.

●

Acordarea unor bonificații pentru companiile care au plătit și plătesc consecvent
taxele integral și la timp. Extinderea bonificației pentru PFA, profesii liberale, ONG-uri

●

Exceptarea de la executarea silită de către alte societăți a sumelor de bani încasate
de la stat pentru plata indemnizațiilor de șomaj tehnic sau a sumelor creditate de către
bănci și garantate de către stat, conform noilor reglementări. (Există reglementare în
acest sens, dar nu se aplică unitar și sunt bănci care nu respectă această regulă și aplică
sistematic popriri, inclusiv pentru rate scadente și chiar înaintea scadenței)

●

Introducerea în OUG nr. 29/2020 a posibilității agenților economici ca până la finalul
anului 2020 să facă compensările din oficiu, indiferent de gradul de afectare a
activității de către criză, cu verificarea ulterioară de către ANAF (pentru a lăsa
lichidități în firme) între TOATE obligațiile datorate la stat și cele de încasat de la stat,
indiferent de buget (TVA, CAS, CASS, impozit pe venit, CAM, accize);

●

Măsuri pentru menținerea resursei umane în țară și atragerea și susținerea celor
din diaspora care pot și doresc să revină;

Măsuri de stimulare a muncii în domeniile deficitare : condiționarea acordării
diferitelor forme de asistență socială de comportamentul față de diferiți angajatori;
centralizarea de către AJOFM-uri a nevoilor antreprenorilor și fermierilor și sistarea
asistenței pentru cei care refuză mai mult de 2 oferte de muncă;
● Autorizarea și recunoașterea cursurilor de perfecționare ANC organizate digital;
dezvoltarea unui sistem unitar de examinare ANC în mediul online;
●

Măsuri de creditare și finanțare
●

Crearea unei proceduri simplificate și unitare de acordare a creditelor pentru capital
de lucru de până la 60.000 Ron garantate de stat.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici au adesea situații financiare și un istoric care nu
le permite să bifeze criteriile impuse de instituțiile bancare pentru a acorda credite. De aceea
este necesar ca acordarea de credite pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi să aibă
la bază criterii mai simple, realiste și care să permită celor cca 400.000 antreprenori aflați în
această situație să beneficieze la rândul lor de facilitatea acordată.
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Propunem acordarea de credite pentru capital de lucru pe o formulă simplă, respectiv
acordarea unei sume echivalente cu costurile fixe lunare ale fiecărei companii * 3 pentru
companiile care nu au înregistrat activitate în 15 martie – 15 mai și care au apelat la șomaj
tehnic, dar care își asumă reluarea activității și menținerea tuturor locurilor de muncă. Pentru
cele care au continuat activitatea total sau parțial, propunem acordarea unui credit care
poate merge până la maxim echivalentul cheltuielilor pe 6 luni, cu menținerea locurilor de
muncă.
●

Acordarea de subvenție pentru plata chiriei, în proporție de 50%, pentru toate
companiile care au fost forțate să închidă și nu au putut obține reduceri de la
proprietari.

Această subvenție este acordată cu condiția ca proprietarii să suporte la rândul lor 25%
din cost, iar beneficiarii, locatari ai spațiului, să suporte la rândul lor 25% din cost. Excepție
sunt mall-urile, unde costurile de operare și expunere ar trebui eliminate, iar chiria redusă
în acest fel poate atunci fi subvenționată după formula amintită. (Este o măsură
împrumutată de la guvernul canadian).
Alternativ, putem adapta măsura cel puțin în sensul scutirii de impozit pentru proprietari
pe durata anului 2020, aspect condiționat de suportarea unei reduceri a chiriei pentru o
perioadă determinată)
●

Includerea serviciilor profesiilor liberale și a ONG-urilor cu activitate economică
în categoria celor care pot accesa credite pentru capital de lucru, în limita a
20.000 Ron;

●

Credite garantate pentru freelanceri organizați în întreprinderi individuale sau
PFA, până la 10.000 Ron;

●

Măsuri de sprijin pentru microîntreprinderile înființate prin programe de
finanțare în cursul anului 2019; adaptarea calendarului de implementare,
prelungirea termenului de acordare a tranșei a doua și de atingere a pragului
obligatoriu al cifrei de afaceri cu 3 luni;

●

Crearea unei proceduri simplificate și unitare de acordare a creditelor pentru
investiții de până la 200.000 Ron garantate de către stat.

Companiile mici și microîntreprinderile nu vor putea beneficia nici de această facilitate, dacă
ea nu este acordată în baza unor criterii simplificate. Este necesar un echilibru între sprijinul
acordat și nivelul de risc asumat, neîndoielnic, de aceea propunem ca creditele pentru
investiții să se acorde similar cu creditele punte folosite în programul Startup Nation, unde
banca plătește direct furnizorul în baza dosarelor de achiziții realizate conform legislației
privind achizițiile publice.
Propunem ca aceste credite de investiții să nu se acorde decât pentru afaceri în producție
sau afaceri inovative, cu excluderea domeniului IT, care trebuie tratat distinct.
(măsură parțial acoperită prin IMM Invest)
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●

Lansarea unui program de finanțare din fonduri guvernamentale sau europene
pentru digitalizare, cu o finanțare simpla, de până la 200.000 Ron, acordată în baza
unei oferte concrete de software/hardware obținută în urma unei proceduri de
selecție derulată în baza legislației privind achizițiile din fonduri europene sau publice
aplicabile beneficiarilor privați. (în domenii strategice și în baza unor solicitări clare
existente în piață) (152 voturi)

Acest apel ar avea scopul să sprijine eforturile de digitalizare și adaptare pe care multe dintre
firmele mici și mijlocii le fac deja, dar și să susțină industria IT care poate fi un vector important
de redresare economica, fiind mai putin afectată.
(Măsură agreată de principiu și confirmată a fi în discuție la Ministerul Fondurilor Europene)
●

Lansarea unui program de finanțare pentru pregătirea IT a personalului din IMMuri și microîntreprinderi, indiferent de nivelul de calificare și fără autorizare ANC.

Acest program poate fi finanțat din POCU, dar trebuie să fie unul autentic, care să pună accent
pe pregatirea reala a personalului pentru a utiliza softuri achiziționate de companiile
beneficiare, și nu doar pentru competențe digitale de bază. Competențele de bază nu sunt
excluse de la finanțare, dar ele pot fi doar o componenta dintr-un program mai aplicat, care
să conducă direct la un impact pozitiv în firma beneficiară. Beneficiari eligibili ar trebui să
poată fi inclusiv firmele de IT care vând softuri de automatizare a unor procese în companii,
care creează platforme de e-commerce, care vând sub licență proprie aplicații de tip CRM,
ERP, managementul documentelor, alte tipuri de softuri ce necesită un proces de învățare și
adaptare a personalului de la firmele client.
●

Extinderea lansării POR 2.2. la toate regiunile

Realocarea sumelor încă necheltuite din fondurile europene nerambursabile către apeluri de
proiecte cu aprobare rapidă (fast-track approval), de valoare medie (200 mii - 1 milion euro)
care să fie disponibile pentru IMM-urile ce doresc să facă investiții care să securizeze locurile
de muncă, indiferent de domeniul de activitate, în vederea asigurării unui efect de
multiplicare în economie.
Aplicarea taxării inverse în cazul TVA și garantării creditelor pentru aceste proiecte, deoarece
există în acest moment riscul compromiterii POR, din cauza faptului că băncile refuză să mai
crediteze firmele pentru cofinanțare/contribuție proprie, în contextul crizei actuale și
diminuării activității / profiturilor.
●

Lansarea celei de a treia runde a programului Start-Up Nation cu condiții flexibile
din punct de vedere al regiunii și domeniului de activitate;

●

Lansarea unui apel în cadrul POC pentru dezvoltarea de produse informatice
inovative, nu doar în directa legătură cu COVID19;

●

Lansarea unor apeluri de proiecte cu fonduri europene pentru educația online
care sa aibă în vedere atât asigurarea infrastructurii hard pentru aceste activități
(tablete, laptop-uri, etc), cât și partea de software (platforme integrate de
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predare-învățare-evaluare online, realizate pentru fiecare ciclu educațional) și de
training pentru utilizatori (cadre didactice, elevi, părinți).
●

Lansarea unui apel cu fonduri europene pentru telemedicina, în condițiile în care
există numeroase zone unde accesul la serviciile medicale este foarte dificil, și
ținând cont de faptul că, până când nu apare un vaccin care să protejeze împotriva
infecției cu Covid19, riscul de contagiune este foarte ridicat, în special în rândul
categoriilor vulnerabile (persoanele în vârstă, cei cu boli cronice, cei cu imunitate
scazută, persoanele cu comorbidități, etc).

Apelul ar trebui să acopere atât partea de hard (echipamentele necesare), cât și cea de
soft (realizarea platformelor ce asigură interacțiunea directă între pacienți și cadrele
medicale, plus bazele de date cu datele pacienților, schemele de tratament, etc, cu
asigurarea protecției datelor personale și a cybersecurității) și de training (pentru cadrele
medicale, pacienți, aparținători).
●

Lansarea, pe baza unui calendar clar și pornind de la priorități, a submăsurilor
principale din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală PNDR, cu
obiectivul de a flexibiliza și de a accelera accesul fermierilor/ solicitanților la
sursele de finanțare - de ex, pentru crearea de noi ferme, pentru extinderea
sistemelor de irigatii, pentru investiții în colectarea, selectarea, depozitarea și
procesarea produselor agricole (legume, fructe, produse din carne, produse
lactate). De avut în vedere inclusiv creșterea cotei de finanțare din fonduri
nerambursabile de la 50% în medie pana la 70%.

Program de finanțare a incubatoarelor și centrelor de afaceri cu programe de
accelerare, în baza unei strategii care să țină cont de verticalele strategice pentru
fiecare regiune.
● Identificarea și susținerea oprotunităților de relocare in tara noastră a unor facilități
de producție ce se află în prezent în China, printr-un program de finanțare dedicat;
●

●

Eliminarea restricțiilor pentru regiunea București-Ilfov, având în vedere contextul
actual, în cât mai multe dintre programe.

** O parte dintre aceste propuneri sunt, într-o formă sau alta, în lucru la Ministerul
Fondurilor Europene, în procesul de realocare a sumelor din programul actual de finantare

Măsuri specifice pentru susținerea consumului populației
●

Emiterea de vouchere de consum pentru populație. Alocarea unui buget de tip
sprijin social, care are ca scop susținerea celor cu resurse limitate pe baza unor
criterii legate de statutul pe piața muncii și venitul în martie-mai, având impact
și pentru încurajarea consumului, în măsura în care voucherele au un termen de
valabilitate relativ scurt (30 septembrie, de exemplu). Voucherele ar trebui să
acopere bunuri de larg consum non-alimentare, servicii HORECA, alte tipuri de
servicii (sport, entertainment, cosmetica, etc). Voucherele ar trebui să fie digitale
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pentru a fi ușor de gestionat atât de consumatori, cât și de companii și de
autorități).

Măsuri specifice domeniului ONG
●

Creșterea pragului de deducere de la impozit pentru sponsorizarea ONG-urilor din
educație SEN, servicii sociale și medicale la 40% (FDSC, în propunerea lor, au solicitat
eliminarea pragului pe perioada stării de urgență pentru orice tip de ONG, dar și
prelungirea acestei măsuri sau ridicarea pragului până la finele anului, datorită
faptului că firmele vor avea o tot mai mică disponibilitate de a elibera capital către
societatea civilă).

●

Scutirea de la plata taxelor salariale timp de 6 luni pt ONG-uri din educație SEN,
servicii sociale și medicale;

●

Reintroducerea opțiunii de îndeplinire a condiției legate de angajarea de persoane
defavorizate prin achiziții efectuate de la unități protejate și extinderea
aplicabilității la întreprinderi sociale.

Măsuri specifice industriei agro-alimentare
●

Finanțare adițională și mai flexibilă pentru proiecte de cooperare tip lanț scurt;
Măsuri care să aibă ca efect aducerea produselor românești pe rafturile magazinelor.
Construcția de brand-uri naționale (legume, fructe, vin, preparate din carne, lapte,
panificație, etc) și mecanisme de susținere financiare a promovării acestor produse;

●

Finanțarea redactării Schemelor de calitate pentru produsele agroalimentare (Art.
16, alin 1. Reg. 1305/2013) și promovarea produselor certificate/atestate conform
acestor scheme (bio, tradițional, amprenta de carbon redusă, produs în Bucovina,
produs din economia locală, produs în ferma ta, etc). În Italia, Franța, Spania și Austria
majoritatea produselor locale/regionale/naționale folosesc mecanismul amintit
pentru a fi promovate cu bani europeni.

●

Plata de urgență a „subvențiilor” în agricultură pentru anul 2019 și parțial sau total
pentru anul 2020;

●

Plata de urgență a tuturor arieratelor. Pe lângă compensarea directă, acolo unde este
posibila, este imperios necesar ca toate instituțiile de stat să își plătească facturile
restanțe către furnizori;

●

Negocierea și susținerea de către MADR, Guvern, Parlament, Președinție,
Europarlamentari și realizarea de parteneriate cu alte state pentru menținerea
Bugetului PAC 2021-2027 cel puțin la nivelul actualului program(PNDR 2014-2020).
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Având în vedere că România este net exportatoare de materii prime (cereale și animale în viu)
și are nevoie de investiții care să ne permită să fim competitivi la nivel comunitar și extra,
pentru a adăuga valoare producției agricole primare este nevoie de un echilibru între bugetul
Pilon-ului I, alocat plăților directe și Pilon-ului II, alocat dezvoltării rurale. Prin propunerea de
reducere a bugetului pentru dezvoltare rurală cu 30% se vor creea grave deservicii
competitivității sectorului agroalimentar. Investițiile stimulează progresul și competitivitatea.
Totodată este necesară susținerea de către MADR, Guvern, Parlament, Președinție,
Europarlamentari și realizarea de parteneriate cu alte state pentru egalizarea plăților directe
la nivel comunitar sau în cel mai pesimist caz continuarea procesului de convergenţă externă
a plăţilor directe la un nivel mult mai ridicat decât cel propus. În prezent România încasează
sume sub nivelul mediu al cuantumului.
●

Elaborarea unei scheme de intervenție publică prin care statul roman prin agențiile
cu competențe în domeniu cumpără și depozitează produse, urmând să le vândă pe
piață mai târziu cu scopul de a împiedica micșorarea prețurilor la niveluri neviabil de
scăzute. Sectoare vizate: produse lactate (unt, branzeturi), carne de pasăre, came de
vită, carne de oaie, procesare carne, panificație, legume fructe, miere de albine, altele.

Depozitarea produselor de către sectorul privat
Pe perioada în care prețurile de pe piață sunt prea scăzute, MADR va institui o schemă de
ajutor pentru operatorii din sectorul privat, pentru acoperirea costurilor de depozitare a
produselor acestora pe o durată determinată (max. 31.12.2020). Astfel se va reduce temporar
impactul unei oferte excedentare pe termen scurt. Sectoare vizate: produse lactate (unt,
branzeturi), carne de pasăre, came de vită, carne de oaie, procesare carne, panificatie, legume
fructe, miere de albine, altele.
●

●

Schemă pentru susținerea prezenței pe piețele externe

Pe perioada în care prețurile de pe piață sunt prea scăzute, MADR va institui o schemă de
ajutor pentru operatorii din sectorul privat, pentru acoperirea unor costuri legate de
activitatea de comerț exterior a produselor excedentare de pe piață, pe o durată determinată
(max. 31.12.2020). Astfel se va reduce temporar impactul unei oferte excedentare pe termen
scurt, generare de cash flow necesar producătorilor pentru continuarea activității și
menținerea sau câștigarea unor piețe externe. Mecanismul poate fi de forma acoperirii unor
costuri ale produselor scoase din piața națională (transport, ambalaj, taxe marketing) sau
restituție comercială (valoare/kg scos din piața națională)
●

Scutirea pentru o perioadă de 10 ani la plata impozitului pe profit, pentru investițiile
noi în industria alimentară (unități de producției noi).

●

Trecerea produselor alimentare de la cota redusă de TVA de 9% la 5%.

●

Scoaterea de sub incidența limitarilor deductibilitatii fiscale a sponsorizărilor și
donațiilor cu alimente în contextul COVID-19. Pentru posibilitatea continuării
aprovizionării spitalelor, căminelor, etc, cu produse agroalimentare prin sponsorizări,
donații pe perioada stării de urgență ar trebui eliminată condiționarea legată de
limitarea la 20% din impozitul pe profit și limitarea la procentul de 0.75% din cifra de
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afaceri; Sectorul alimentar sponsorizează spitale, cămine, iar profit nu va mai exista în
aceasta perioadă, fapt care va duce la nedeductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizările
din acțiunile umanitare, deci impozitarea acestora cu 16%;
●

Scoaterea de sub incidența veniturilor de natură salarială și implicit eliminarea
aplicării impozitelor și taxelor aferente acestei încadrări (CAS, CASS, impozit pe
venit) a beneficiilor în natură oferite salariaților (masă, cantină, cazare, transport), în
limita aprobată pentru detașări în alte localitati. În sectorul alimentar, pentru a asigura
minimizarea riscului și continuitatea proceselor nu se permite ieșirea în pauza de
prânz și există cazuri în care echipe tehnice sau de muncitori cheie sunt cazați izolați.
Cazul este similar și pentru șoferii internaționali izolați în spații plătite de către
angajatori. Costurile cu masa, cazarea și transportul acestora este impozitat și taxat cu
impozit pe venit, CAS, CASS, CAM;

●

Introducerea în procedurile de achiziții publice de alimente a unor criterii calitative
legate de apropierea locului de consum cu cel de producție pentru reducerea
amprentei de carbon și creșterea caracterului social și etic al achiziției publice
(economie circulară);

●

Realizarea de investiții pentru reactivarea sistemelor de irigații existente în
România până în anul 1989, indiferent de clasificarea ulterioară a acestora;
Subvenționarea, măcar parțială, a costului energiei electrice consumate pentru apa
pompată pentru irigații în treptele 3-4 de udare;
Reluarea și extinderea programelor de creare a perdelelor forestiere, pentru
protejarea culturilor agricole de secetă;
Acordarea de credite cu dobânda subvenționată pentru înființarea de unități de
procesare a legumelor și fructelor produse în România;
Scheme de sprijin pentru fermieri în situații de secetă extremă sau severă, după
modelul celor implementate în anul 2008.
Realizarea unei scheme de finanțare a producătorilor/procesatorilor, care nu sunt
fermieri activi, pentru certificarea produselor conform schemelor de calitate, după
modelul Submăsurii 3.1 din PNDR - schema aplicabilă numai fermierilor.
Redeschiderea Progrmelor pentru Promovarea Exporturilor administrate de MEEMA
(PPE si PINT), măsura urgentă și necesară pentru corectarea deficitului de balanță
comercială și element de scădere a presiunii din piața românească pe anumite
produse (lactate, carne pui, etc);
Configurarea unei măsuri de susținere a digitalizării vânzării producției de către
fermieri, care să acopere costurile adiționale pe care le presupune livrarea direct către
consumator;
Reconfigurarea si debirocratizarea instrumentelor financiare pentru ferme mici și
IMM-uri din agricultură – fond de garantare/împrumut cu costuri mici, pentru că
aceștia să își poată susține cash flow-ul;
Aplicarea aceluiași regim al taxelor bugetare pentru salarii ca în sectorul construcțiilor,
adică 20%, în agricultură și Industria alimentară care folosește ingrediente românești.

●
●
●
●
●

●

●

●

●
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●

●
●

●

●

●

Ambele industrii au caracter sezonier, iar impactul pozitiv al acestei măsuri s-ar
traduce în creșterea salariului net, cu efect în menținerea de resurse umane în țară, în
contextul în care ne aflăm în plină criză de forță de muncă în această industrie.
Acordarea unui sprijin pe cap de pasăre abatorizat pentru a reduce diferența de preț
față de produsele din Polonia, care intră pe piața românească la un preț de dumping
și fac concurență neloială. Carnea de pasăre din Polonia intră pe piață la prețuri de 34 Ron/kg, în timp ce prețul de producție în România este în jur de 5 Ron/kg. Astfel au
fost create stocuri de carne de pasăre congelată, care din păcate nu poate accesa
depozitarea privată - după cum știți, nefiind în pachetul European de sprijin anunțat
de CE de curând;
Identificarea de noi piețe pentru export
Demararea urgentă a legii reproducției, pentru a ne produce singuri purceii pentru
creștere și îngrijire. România a ajuns sa producă sub 30% din necesarul de consum
carne porc. Restul se achiziționează din state europene mari producătoare (Spania,
Germania, Danemarca, Olanda);
Lansarea unui program de cercetare pentru ameliorarea geneticii la porc și
ameliorarea raselor de ovine - calitatea carcasei suferă datorită lipsei infuziei de
genetică performantă.
Sprijin pentru abordarea unor tehnologii inovative și precise în vederea producerii
de hrană sigură și suficientă. Este necesară introducerea unor tehnologii țintite de
ameliorare a plantelor, utilizarea GMO în sectoarele în care nu se produce suficient
pentru consumul local (85% din srotul de soia necesar hranei animalelor în Europa
este importat din SUA și America de Sud iar fermierii din Europa nu au dreptul să
cultive soia pe care o consumă animalele la nivel local).
Implicarea statutului român alături de organizațiile profesionale din sectorul
agroalimentar pentru a stopa eliminarea substanțelor de protecția plantelor pe
motive emoționale, fără argumente științifice aplicabile în toate statele membre.

Criza cauzată de COVID ne-a arătat mai mult ca niciodată că nu trebuie sa fim dependenți de
state terțe UE. În acest sens este nevoie de naționalizarea deciziei privind utilizarea
tehnologiilor aplicate modern. Din moment ce importăm de ce nu avem voie sa producem în
UE sau RO?
Pentru asigurarea hranei, mai ales în aceste condiții de secetă este imperios necesar să avem
suspendări ale interdicțiilor, pentru cel puțin patru sezoane de însămânțare (cca.2 ani –patru
sezoane de însămânțări pentru culturile de toamnă și primăvară; perioada solicitată este
concordantă cu perioada de resorbție a pandemiei datorată COVID-19);
Este imperios necesar să se suspende interdicția de utilizare a insecticidelor
neonicotinoidelor la culturile de plante oleaginoase din speciile rapiță și floarea-soarelui (cu
deșeuri de fabricație șroturi superproteice) care, in țara noastră sunt afectate până la
distrugere totală de către speciile Tanymecus sp., Opatrum sabulosum, Agriotes sp. ;
Este imperios necesar să se suspende interdicția de utilizare a insecticidelor neonicotinoidelor
pentru cultura de porumb pentru boabe, sorg pentru boabe și culturile corespondente pentru
furaj care sunt afectate in aceeași măsură sau chiar mai mare de aceleași specii de insecte
dăunătoare;
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Măsuri specifice industriei IT
● Digitalizarea instituțiilor publice, cu accent pe ANAF și pe procedurile de autorizare
care trebuie să poată fi realizate exclusiv electronic, așa cum prevăd directivele
europene. Asigurarea interoperabilității sistemelor din instituțiile publice și a one stop
shop funcțional. Eliminarea duplicării documentelor și interacțiunilor cu autoritățile
competente.
● Asigurarea interoperabilității platformelor gestionate de diferite instituții publice.
● Includerea unor termene clare de conformare în Ordonanța de urgență nr. 38/2020
privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor
publice, prin care se prevede obligativitatea acestora de a pune la dispoziție portaluri
proprii prin care contribuabilii să poată interacționa cu administrația de la distanță.
● Asigurarea cât mai rapidă a accesului online al instituțiilor statului la registre
naționale de interes, precum:
o Nodul EIDAS – pentru autentificarea unitară la nivel național în serviciile
electronice
o RENNS (adresele poștale cu suport geospațial) – ANCPI
o Registrul insolvenței – Registrul Comerțului
o Evidența populației – DEPABD
Ar fi de dorit niște soluții concrete și niște date limita pentru fiecare proiect în
parte, în vederea operaționalizării schimbului electronic de date.
●

Găzduirea aplicațiilor online în sisteme de tip cloud public, printr-o eventuală
modificare/completare a OUG 38, pentru a sprijini adoptarea acestui tip de soluție,
având în vedere reticentă autorităților publice și reținerile acestora, precum și faptul
că instituțiile nu sunt pregătite să ofere servicii online din punct de vedere al
infrastructurii.

● Punerea la punct și crearea unei platforme gestionate la nivel guvernamental prin
intermediul careia producătorii din domeniile de interes, cu rol crucial în funcționarea
economiei și cu impact în societate, să poată furniza detalii cu privire la stocurile de
care dispun în prezent dar și capacitatea de producție a acestora, astfel încât în situația
extinderii pe termen mediu-lung a situației curente, să cunoaștem la nivel național
capacitatea de furnizare a unor produse de maximă necesitate; (un prim pas a fost
realizat prin www.rndr.ro/legume)
● Plasarea de către statul român a dimensiunii digitale în interiorul viziunii economice
pe termen scurt și mediu pentru toate proiectele și măsurile de finanțare europeană
și națională deopotrivă. Viziunea digitală este menită să asigure o competitivitate
sporită a mediului privat din România, mai ales ținând cont că măsurile de distanțare
socială deja impuse nu au afectat într-atât de sever companiile care aveau deja
integrate tehnologii digitale.
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● Promovarea printr-o campanie de informare publică a plăților digitale / cu cardul –
o măsură de responsabilizare a cetățenilor, ce poate contribui la combaterea
economiei subterane și a eliminării numerarului din economie, inițiativă ce ar avea de
asemenea ca efect direct creșterea colectării de TVA la bugetul public.
● Menținerea facilităților fiscale pentru angajații din sectorul IT&C pentru a păstra
competitivitatea sectorului la nivel regional.
● Recunoașterea roboticii ca domeniu de olimpiadă sau recunoașterea concursurilor
internaționale pentru a primi finanțare și premiere de la autoritățile locale.
● Recunoașterea experienței relevante pentru companiile care nu au atras fonduri
europene anterior, dar au experiență în domeniul pentru care aplică la finanțare
(referință directă la programele derulate prin UEFISCDI).
● Eliminarea criteriului de experiență anterioară în cadrul apelurilor care finanțează
proiecte inovative. Sunt numeroase companii care pivotează sau care doresc sa pună
în practică tehnologii noi sau să facă cercetări în anumite domenii în care nu au
experiența anterioară ca structură economică, dar pot avea echipe experimentate. În
acest context, adesea cele mai inovative idei sau proiecte nu pot primi finanțare din
cauza însuși caracterului lor de noutate pentru compania sau structura în cauză.
●

Creșterea suportului pentru facultățile de profil IT&C - asupra cărora există o
presiune semnificativă din piața muncii, dar finanțarea este neadecvată (atât pentru
resursa umană ce are de ales între universitate și salariile mult mai mari din IT, cât și
pe partea de dotări tehnice / laboratoare / licențe software).

Măsuri specifice industriei sanitare
● Subvenționarea sau decontarea de către stat a costurilor ce incumbă prin aplicarea
noilor norme de protecție și prevenție în cabinetele individuale de medicină generală
în cabinetele stomatologice și alte cabinete individuale de medicină. Altfel, costurile
acestora vor împovăra insuportabil cabinetele respective, lucru care în final se va
reflecta în scăderea calității actului medical și a nivelului de securitate epidemiologică.
Colegiul Medicilor din România dispune de infrastructură teritorială, de evidență clară
și în timp real a tuturor medicilor cu drept de practică și poate participa efectiv la
identificarea nevoilor în acest sens.
● Reglementarea contaminării medicilor și personalului sanitar, în condițiile de loc de
muncă expus, cu noul Coronavirus, ca boală profesională, cu drepturile ce decurg
implicit.
● Investiții în unități de producție de produse/ echipamente/ materiale medicale și
sanitare: reactivi chimici de laborator; substanțe active utilizate ca materii prime
pentru medicamente; echipament medical de protecție: măști, mănuși,
combinezoane; respiratoare/ ventilatoare pentru ATI; injectomate pentru ATI;
monitoare pentru ATI; pompe peristaltice pentru ATI; soluții lichide/ lămpi
dezinfectante pentru mâini, suprafețe, încăperi; ș.a.m.d.).
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● Planificarea și programarea sectorului sănătate în perioada 2021-2027 (Strategie
Națională de Sănătate, Planuri Regionale de Servicii de Sănătate, Program Operațional
de Sănătate), remarcându-se necesitatea de a moderniza și eficientiza sistemul
medical românesc pentru a putea face față unui posibil nou val epidemiologic
● România devine HUB-ul de producție de materiale nețesute pentru Medical
Healthcare Garments pentru întreaga Europă, cu o strategie de țară foarte bine
structurată, având la dispoziție toate elementele necesare întregului lanț de
aprovizionare. Criza generată de COVID-19 a dezvăluit precaritatea lanțurilor de
furnizare globale și dependența, la nivel național și european, de importurile din China
și alte state asiatice ale unor produse esențiale traversării acestor momente dificile. O
problemă de maximă actualitate și relevanță, atât în România cât și în Uniunea
Europeană, o reprezintă lipsa necesarului de materie primă pentru confecționarea
măștilor, halatelor, combinezoanelor și altor materiale de protecție pentru personalul
medical și pentru toți cei care se confruntă în această perioadă cu COVID-19. Întreaga
industrie textilă este în alertă. Această criză ne arată cât de mult depindem de alte țări
producătoare, așa că ar trebui să analizăm modul în care putem redefini lanțurile de
aprovizionare, pentru ca această penurie de materiale pe care cu toții o simțim astăzi,
să nu se mai repete.
● Realizarea unei strategii de dezvoltare pe verticală a unor lanțuri integrate de
producție în industria textilă, în directă legătură cu materialele necesare în domeniul
medical.
● Dezvoltarea unor capacități de testare și certificare a produselor textile destinate
domeniului medical.
● Control riguros al certificatelor pentru produsele de uz medical care au intrat pe piața
românească în contextul crizei Coronavirus. Există numeroase certificate false și este
necesară testarea loturilor și verificarea provenienței produselor care, dincolo de
faptul că prezintă un risc pentru sănătatea populației, fac concurență neloială
producătorilor locali sau importatorilor de bună-credință.
● Actualizarea alocației de hrană pentru pacienții internați în spitale, de la valoarea din
Hotărârea 665/2016, medie de 10 lei/zi/pacient, până la minim valoarea unui tichet
de masă, 20 lei/1 masă. Hrana pacienților face parte integrantă din tratament. Nu se
pot asigura 3 (trei) mese pe zi, cu 10 lei/zi (TVA inclus) în condițiile în care valoarea
unui tichet de masă (pentru un singur prânz) a ajuns la 20 lei. Alocația pentru pacienți
nu a mai fost actualizată din 2016 (Hotărârea 665/2016), în condițiile în care și atunci
era insuficientă.
● Digitalizarea masivă a sistemului medical. Dezvoltarea de aplicații IT privind
trasabilitatea virușilor; Reducerea la minimum a contactelor directe între personalul
sanitar și pacienți prin folosire de aplicații TIC, roboți, drone; astfel de tehnologii pot
reduce răspândirea virușilor și pot contribui la menținerea în funcțiune a afacerilor;
Există roboți medicali dezvoltați și constituiți în România care ar putea fi introduși în
sistemul medical. Este necesară realizarea sinergiei între cele două industrii.
● Crearea unui stoc strategic de materiale și produse pentru protecție;
● Reautorizarea și producerea de vaccinuri în țara prin Institutul Cantacuzino.
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● Introducerea în managementul întreprinderilor a planului de prevenire și combatere
a efectelor virușilor în cazul epidemiilor și pandemiilor, epidemiile fiind considerate
ca un risc major în funcționarea întreprinderilor.
● Includerea cabinetelor individuale ca aplicanți eligibili în toate apelurile de finanțare
dedicate IMM-urilor și microintreprinderilor
● Promovarea și încurajarea utilizării platformei “Sănătatea și industria împreună
împotriva CORONA”, platformă B2Match în care pot fi încărcate cereri și oferte de
produse și servicii necesare în lupta cu noul coronavirus (Covid-19). Această inițiativă,
susținută de Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul Rețelei Enterprise Europe
Network (EEN), aparține EEN Flandra, în colaborare cu Flandra Care și Guvernul
Flandrei iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are calitatea de coorganizator.

Măsuri specifice industriei de construcții
● Lansarea lucrărilor publice avute oricum în vedere de către stat și înainte de criză,
dar nu numai, inclusiv prin accesarea de fonduri europene pentru finanțarea acestora,
în urma unor discuții cu CE privind procedura de realocare a fondurilor încă
necheltuite.
● Investiții în infrastructură și construcții care să aibă un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător și a calității aerului, în sensul scăderii amprentei de carbon și
al contribuției la decarbonizare, cum ar fi: reabilitarea energetică a clădirilor publice
și a celor rezidențiale; conformarea la standardele de mediu ale UE, reabilitarea,
modernizarea, extinderea/ reînființarea sistemelor de încălzire urbană centralizată;
● Reglementarea definiției IMM-urilor, în special în ceea ce privește problematica
întreprinderilor legate. Astfel, în cazul unor societăți comerciale care fac parte din
același grup de societăți, chiar dacă acestea sunt entități juridice distincte și poate
chiar își desfașoară activitatea în domenii distincte, acestea nu pot fi încadrate în
categoria IMM-urilor neputând beneficia de facilitățile acordate IMM-urilor. Solicităm
reglementarea suplimentară în special a acelor cazuri în care societățile din grup nu
acționează în același domeniu de activitate, astfel încât acestea să poată totuși
beneficia de facilitățile de care beneficiază IMM-urile. Fără aceste reglementări există
un tratament discriminatoriu între societăți comerciale, care acționează în același
domeniu, pe aceeași piață, care însă doar pentru că fac parte dintr-un grup, sunt
dezavantajate față de celelalte societăți comerciale.
● Vouchere susținute de stat și pentru persoane fizice prin care să se deconteze 50%
din costul termoizolației (Sustenabilitate/Eficiență Energetică) dacă se utilizează
XPS/EPS de calitate superioară și tencuială decorativă de calitate produsă în România.
● Voucher susținut de stat pentru reducerea cu 20% a costului cu utilitațile
(gaz/curent) pentru Q2 pentru producătorii care nu au solicitat șomaj tehnic.
● Soluționarea lipsei de forță de muncă din sectorul construcțiilor fie prin
redistribuirea lucrătorilor din alte domenii care în contextul crizei COVID19 nu pot
funcționa (de ex. Turism) și posibilitatea calificării rapide a acestora, fie prin
reglementarea procedurilor de calificare a personalului la locul de muncă.
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● Implicarea organizațiilor reprezentative pentru fiecare industrie în echipele pentru
consultările cu privire la măsurile ce vor fi stabilite pentru România în contextul
“Green Deal”.
● Realizarea unui calendar pentru revizuirea Normativelor și Reglementărilor în
domeniul construcțiilor.
● Abordare unitară în ceea ce privește metodologia de ajustare a prețurilor în cadrul
devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică pentru a nu
dezavantaja anumite companii din sector. Ajustarea reglementată ar trebui să fie
aplicată în toate contractele publice, indiferent de sursa de finanțare.
● Acordarea de avansuri pentru contracte. Există legislație actuală pentru acordarea de
avansuri. În Europa, în contextul epidemiei s-a creat un sistem de avans secvențial, o
sumă la început și pe măsură ce se fac decontări, se pot plăti și alte sume cu titlu de
avans pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
● Cota de TVA să fie achitată la momentul încasării creanței, nu la momentul facturării
acesteia pentru că momentan TVA-ul se plătește cu 5-6 luni în avans.
● Mecanism de compensare automată pentru companiile cărora nu le-a fost rambursat
TVA-ul sau contribuțiile pentru concediile medicale.
● Reducerea garanției de bună execuție la 3-5% sau blocarea sumelor doar cu
instrumente de asigurare. S-a constatat că din cuantumul garanțiilor de bună execuție
constituite, se folosesc sub 10%.
● Introducerea clauzei Coronavirus la forță majoră în contractele cadru.
● În cazul contractelor în execuție procentul de 2% pentru taxa de timbru să se aplice
la suma în discuție și nu la întreaga valoare a contractului.
● Elaborarea standardelor ocupaționale pentru meseriile care nu sunt acoperite și
actualizarea standardelor ocupaționale pentru unele dintre calificări, astfel încât să
concorde cu nevoile din piață.
● Finanțarea calificării în construcții prin programe cu finanțare europeană, care să
prevadă însă și posibilitatea de a acorda vouchere de formare persoanelor sau
beneficiarilor, astfel încât acestea să poată opta pentru furnizorul potrivit de formare
profesională.

Măsuri specifice industriilor de evenimente și cultură
Realizarea unui calendar clar de relaxare privind evenimentele. Reglementarea
expresă a interdicției de a organiza evenimente cu peste 100 de persoane până în 31
august, pentru a avea temei legal de anulare a contractelor existente.
● Preschimbarea biletelor la evenimentele amânate sau anulate din cauza epidemiei
în vouchere valabile pentru o perioada de 12 luni.
●
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●

Subvenționarea costurilor direct legate de aplicarea normelor noi de protectie și
preventie sanatate.

●

Reducerea costurilor de închiriere a spațiilor aflate în proprietatea statului pe o
perioadă de 12 luni.

●

Prelungirea măsurilor privind susținerea șomajului tehnic în industria evenimentelor
până la data la care se permite organizarea de evenimente cu peste 5000 de persoane.

●

Scutirea de taxe pe bilete (taxa pe spectacol, crucea roșie, UCMR) pentru o perioadă
de 12 luni.
TVA 0% pentru bilete pentru o perioadă de 12 luni.
Scutirea de impozite pentru plățile creatorilor, artiștilor și tehnicienilor, etc. care
participă la realizarea spectacolelor/concertelor/expozițiilor, în baza unor contracte
de drepturi de autor și/sau contracte civile în acest fel putând mări onorariile
artiștilor/creatorilor/tehnicienilor, putând astfel să recupereze din pierderile
personale pricinuite din interzicerea spectacolelor/concertelor/expozițiilor.
Reglementarea și recunoașterea artiștilor și structurilor culturale independente
(teatre private, trupe, artiști, tehnicieni)
Instituirea compensărilor directe și pentru categoriile de lucrători care nu s-au aflat
sub incidența măsurilor luate de către stat pe durata stării de urgență
a.
societăți comerciale cu asociat unic neremunerat plătit prin încasarea
dividendelor, venituri asimilate unui angajat - sumă fixă echivalentă cu 75% din
câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2020 nr. 6/2020 care să acopere costurile minime de trai până la
reluarea activității din sectorul afectat sau pentru un termen de maxim 6 luni
- soluția actuală a șomajului tehnic subvenționat parțial de către stat acoperă
doar PFA-urile și persoanele cu contract de muncă sau convenții civile/drepturi
de autor din cadrul industriei în mod preferențial, ceilalți lucrători nefiind
acoperiți de aceste forme de sprijin;
b. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din contracte de colaborare tip
convenții civile de prestări servicii care nu sunt incluși în reglementările OUG
30/2020 și OUG 32/2020 - sumă fixă echivalentă cu 75% din câştigul salarial
mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2020 nr. 6/2020 care să acopere costurile minime de trai până la reluarea
activității din sectorul afectat sau pentru un termen de maxim 6 luni - dacă face
dovada prestării pe anul trecut și că nu a avut nicio altă sursă de venit în
ultimele 3 luni.
c.
Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din regim de zilier – sumă fixă
echivalentă cu 75% din câştigul salarial minim brut prevăzut de Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 care să acopere costurile
minime de trai până la reluarea activității din sectorul afectat sau pentru un
termen de maxim 6 luni - dacă face dovada că nu a avut activitate în ultimele
3 luni.
d. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi conexe drepturilor de
autor care nu au îndeplinit condițiile solicitate prin OUG 30/2020 și OUG
32/2020 - sumă fixă echivalentă cu 75% din câştigul salarial minim brut

●
●

●
●
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prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.
6/2020 care să acopere costurile minime de trai până la reluarea activității din
sectorul afectat sau pentru un termen de maxim 6 luni - dacă face dovada
prestării pe anul trecut și că nu a avut nicio altă sursă de venit în ultimele 3
luni.

Măsuri specifice industriilor HORECA și turism
●

Reglementări specifice pe diferite tipuri de structuri de servicii, cu privire la măsurile
suplimentare igienico-sanitare impuse de criză.

●

Lansarea unei campanii publice de sprijinire a turismului românesc de tipul 'Făți concediul în țara ta în vara aceasta'.
Creșterea cu 10% a valorii voucher-elor acordate în sistemul public.
Extinderea acordării de vouchere de vacanță la personalul angajat în ONG-uri
din educație SEN, turism, servicii sociale și medicale.
Garantarea de către stat a unor vouchere de vacanță care să fie acordate de
agențiile de turism în compensarea pachetelor anulate, ce trebuie restituite
turiștilor.
Continuarea proiectului de dezvoltare pentru infrastructura de schi din Făgăraș.

●
●
●

●
●

Accesibilitatea turiștilor să fie în directă legătură cu suprafețele disponibile la
proprietăți (ex: numărul turiștilor să se calculeze per m2 proprietate obiectiv turistic).

●

Program „masă caldă în școli” de la data reînceperii școlilor, pentru anul școlar 20202021, în locul programului „lapte și corn”. Se acordă astfel sprijin pentru un număr
mare de firme din sistemul HORECA, atât prin susținerea acestora ca să nu se
desființeze, prin păstrarea salariaților în activitate și plata pentru aceștia a salariilor și
obligațiilor bugetare, dar și a TVA-ului și a impozitului pe profit. Beneficiu colateral:
Educarea copiilor în privința alimentației sănătoase (supe, ciorbe, fel principal, desert).

●

Introducerea, pentru minim 1 an, a tichetelor de masă caldă, fie suplimentar față de
tichetele de masă, fie în locul acestora.
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ORGANIZAȚII PARTENERE ȘI SEMNATARE ALE MEMORANDUMULUI

ORGANIZAȚIA

REPREZENTATĂ PRIN

AC Knowledge

Iulia Teodorescu
Adrian Cioroianu

ADAF

Cornelia Rotaru

Antreprenor în România

Sorin Dumitru

ARACO

Laurentiu Plosceanu

Arhipelago

Marius Alexa

ARMO

Florinel Ioan Chiș

AROC

Nicoleta Mihai

Ask for Accounting

Valentina Saygo
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Asociatia pentru Inovare Socială

Cristina Toma

Asociația HORETIM

Corina Macri

Asociația Lucrătorilor în Industria
Spectacolelor

Roxana Luca,
Alin Popa

Asociația Oamenilor de Afaceri
Gorjeni

Adrian Stănusoiu

Asociaţia patronală din Industria de
Vopsele din România

Simona Predoiu

Asociația Pentru Antreprenoriat din
România

Camelia Drăgan

Badas

Bogdan Aslan

Best music

Răzvan Manta

Bistro de l'Arte/ Breasla
Cârciumarilor Brașoveni

Oana Irina Coanta

Business Mark

Daniel Drăgan

Camera de Comerț și Industrie Dolj

Gabriel Vlăduț
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Camera de Comerț, Industria și
Agricultura Brăila

Ștefan Fusea

Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Dâmbovița

Valentin Calcan

Castelul de Lut, Valea Zânelor

Vasile Răzvan

Cineplexx

Victor Ciupercă

CIROM

Mihai Rohan

ClassIN

Camelia Șucu

Cluster Regional Inovativ
EURONEST IT&C HUB

Alina Popa

CLUSTERO-Asociația Clusterelor din
Romania

Daniel Coșniță,
Cristiana Leucuța

Colegiul Medicilor din România

Gheorghe Borcean

CONAF

Cristina Chiriac
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Cyber Cont Expert

Silvia Pohrib

CyberSwarm, Inc.

Mihai Raneti

Digitalya

Gabriel Comorasu

Eventim.ro

Claudiu Pop

FACTORY 4.0 DIGITAL

Marius Hărătău

Fundația Art Production

Valerian Mareș

GCG Consulting

Mihai Guran

GoMag

Cosmin Daraban

iabilet.ro

Emil Ionescu

Impact BP

Alina Petre

INACO

Andreea Paul
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Integrisoft Solutions

Florian Simionescu

MallTaranesc

Mihai Mihu

Minet

Cezar Bulacu

Neurotics

Andrei Orban

Palatul Stirbey

Antonio Passarelli

Proafaceri

Sorin Peligrad

Pura Vida

Tudor Maxim

Rosetti Dent Clinic

Oana Gudac

Sens Interactiv

Marian Marin

SUNE

Nicolae Olariu
Manuela Drăghicescu

Teatrul de Artă București

George Constantinescu
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Termene.ro

Adrian Dragomir

UGIR

Radu Godeanu,
Ana Maria Icatoiu

Universum

Cristian Hossu,
Alexandru Măxineanu

USH Pro Business & Smarty Hub

Costin Lianu

Viață de freelancer

Claudiu Jojatu

VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII VGA LAWYERS

Irina Voicu

WING

Cosmin Bănică

Zero Energy

Cezar Caleap

