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Rezultatele campaniei ‘Construim Impreună #ViațaDupăCOVID’ 

 

 

Cercetarea a urmărit să pună în evidență modul în care a fost afectat mediul de afaceri în această 

perioadă de pandemie, când au fost luate o serie de măsuri de restricționare a activității sociale și 

economice, modalitățile de răspuns și de adaptare la aceste măsuri din partea antreprenorilor, nevoile 

identificate de către antreprenori pentru redresarea afacerilor lor.  

Chestionarul a fost aplicat online și a fost asigurată o distribuire vastă în toate mediile. 

Descrierea firmelor respondente 

La cercetare au participat 760 de firme din cele 41 de județe, plus municipiul București, atât din mediul 

urban cât și din cel rural.  

1. După numărul angajaților și dimensiune  

Din cele 760 de firme respondente, cea mai mare pondere, de 33%, o au firmele cu 2-9 angajați, urmate 

de firmele cu 2 angajați (29%) și profesiile liberale, cu 18%. Cele trei categorii care se încadrează după 

numărul angajaților în microîntreprinderi, formează o majoritate de 80% între respondenți.   

 

 

Firmele cu 10-25 de angajați au o pondere de 10%, iar cele cu 25-50 de angajați, au o pondere de 5%. 

Împreună,  ca întreprinderi mici, ocupă un loc secund, cu 15 % între respondenți. Cea mai mică pondere 

între respondenți o au firmele mijlocii (50-250 de angajați), cu 3 % și întreprinderile mari (peste 250 de 

angajați), cu 2 %.  
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2. După domeniul principal de activitate al firmelor 

Ca domenii de activitate, firmele activează în 32 de domenii definite, plus alte 2 categorii mai largi – 

alte servicii și alte domenii. Au fost acoperite atât producția, serviciile BtoB, BtoC, retail-ul, cultură, 

educație, sport.  

Ponderea cea mai mare (între 10% - 14 %) o au firmele din domeniile: servicii profesionale BtoB, alte 

servicii, consultanță, alte domenii. Cu o valoare medie cuprinsă între 3-5 %, se încadrează companiile 

din domeniile: retail non-alimentar, restaurante/baruri/cafenele, IT-software, producție-alte industrii, 

educație, publicitate, producție textile, organizare evenimente. Împreună, acestea reprezintă 79.34% 

dintre firmele respondente.  

Restul firmelor respondente, reprezentând 22 de domenii de activitate, se încadrează fiecare sub 3% 

și au o pondere totală de 20.66%   
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Corelația între domeniul de activitate și dimensiunea firmelor (număr angajați) 

Așa cum s-a văzut, ponderea cea mai mare după numărul angajaților, o au microîntreprinderile. 

Corelând cu domeniul de activitate, observăm că pe fiecare domeniu se respectă ponderea majoritară 

a microîntreprinderilor.  

Totuși, o reprezentare importantă o au și întreprinderile mici (cu 10-50 de angajați) pe domeniile: 

servicii profesionale BtoB, retail non-alimentar, restaurant/cafenea/bar/club, producție-alte industrii, 

IT-software, educație, alte domenii.  
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3. După sursa de finanțare la înființare 

 

După sursa de finanțare la înființarea firmelor, cele mai multe sunt înființate fără sprijin din fonduri 

europene (81.5%), 15.5% sunt înființate prin programul StartUP Plus, iar aprox. 3% sunt înființate prin 

programul StartUp Nation.   

 

 

Concluzii privind profilul participanților la cercetare: 

Peste 80 % dintre firmele respondente sunt microîntreprinderi, urmate de întreprinderile mici, cu 15%.  

Domeniile de activitate din care provin majoritatea firmelor respondente (79.34%) sunt: servicii 

profesionale BtoB, alte servicii, consultanță, alte domenii, retail non-alimentar, 

restaurante/baruri/cafenele, IT-software, producție-alte industrii, educație, publicitate, producție 

textile, organizare evenimente.  

Restul firmelor respondente, reprezentând 22 de domenii de activitate, au o pondere totală de 20.66%   

Ponderea majoritară a microîntreprinderilor se reflectă și în fiecare domeniu de activitate considerat 

în această cercetare.  

Ca sursă de finanțare la înființare, cele mai multe companii respondente (81.5%), au fost înființate 

fără sprijin din fonduri europene. 

 

I. Gradul de afectare al firmelor cauzat de impunerea restricțiilor din timpul stării de 

urgență 

 

1. Scăderea încasărilor în luna martie 

 (Cu cat au scazut incasarile firmei dvs in luna martie?) 
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67% dintre firmele respondente au înregistrat scăderi ale încasărilor, între 100% și 30%, față de luna 

anterioară declarării stării de urgență, în timp ce 31% nu au înregistrat scăderi sau nu pot estima, iar 2 

% au înregistrat creșteri de venituri.   

 

Corelația dintre nivelul de scădere al încasărilor și domeniul de activitate al firmelor 

Pe domenii de activitate, se observă că cele mai multe firme (între 50-100% dintre respondenți) din 

domenii precum Cultura, Hotel/ pensiune, Managementul deseurilor, Organizare de evenimente, 

Saloane cosmetica/ frizerii, SPA/ beauty au înregistrat pierderi de 100%.  

Pe locul secund ca pondere (20-40% dintre respondenți) care au înregistrat pierderi de 100% față de 

luna anterioară, sunt companii din domeniile: activitati de entertainment, activitati turistice, formare 

profesionala.  

Scăderea încasărilor cu peste 70% au fost înregistrate -  între 50-100% dintre respondenți, la companii 

din domeniile: Transport persoane, Service auto, Restaurant/cafenea/ bar/ club, Managementul 

deseurilor; - între 20 – 40%  dintre respondenți, la companii din domeniile: activitati turistice, alte 

servicii, Comunicare/PR/ branding, Hotel/ pensiune, Publicitate, Retail in domeniul alimentar, Retail 

non-alimentar, Servicii profesionale BtoC (psihologie, coaching), Spalatorii auto, Sport. 

O situație opusă, este constatată în domeniul logistică, unde 50% dintre respondenți nu au înregistrat 

pierderi, iar 50% au înregistrat creșteri în încasări.  

De asemenea, 44% dintre Retail-erii non-alimentari și 45 % dintre furnizorii de servicii profesionale 

BtoB (contabilitate, avocatura), nu au înregistrat pierderi. 

Creșteri au mai înregistrat și 10-16% dintre firmele din domeniuile: Productie - alte industrii,  Productie 

echipamente industriale, Retail in domeniul alimentar.  
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Corelația dintre nivelul de scădere al încasărilor și dimensiunea firmelor după numărul de angajați 

Corelând dimensiunea pierderilor înregistrate și dimensiunea firmelor după numărul angajaților, este 

de remarcat că microîntreprinderile sunt cel mai afectate de pierderi de 100% până la 30%.  
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De asemenea, se observă că pe măsură ce trecem de la microîntreprinderi  la întreprinderi mari, și 

procentul celor care nu au înregistrat pierderi crește. Dacă 19% dintre microîntreprinderi au declarat 

că nu au avut pierderi, 21% din Î. mici, 35% din Î. mijlocii și 39% din î. mari au declarat de asemenea 

că nu au înregistrat pierderi din încasări.  

 

 

 

De remarcat că dintre firmele respondente, au înregistrat creșteri doar microîntreprinderile (1.6%) 

și întreprinderile mici (4.3%), semn că au avut mai multă flexibilitate de a se adapta noilor cerințe și 

condiții. Tot acestea însă sunt și cel mai afectate, cu pierderi de 100%, întreprinderile mijlocii și mari 

neavând astfel de pierderi.  

2. Dificultăți financiare  
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Mediul de afaceri a resimțit diferit dificultățile financiare din primele două luni ale crizei.  

Totuși, nu toate companiile au întâmpinat aceste dificultăți, așa cum a reieșit din cercetarea noastră. 

28% dintre respondenți, au afirmat că nu au dificultăți importante și sunt în echilibru iar pentru aprox 

2% , criza a reprezentat chiar o oportunitate. Cei mai mulți însă (70% dintre respondenți) întâmpină 

dificultăți financiare.  

Pentru a nuanța aceste dificultăți, am utilizat 8 variabile, astfel:  

• DA, avem dificultati financiare, dar nu suntem in pericol de a inchide 

• DA, dar ne-am putea redresa daca am avea acces la credit pentru capital de lucru 

• DA, pentru ca avem credite si nu le putem plati in aceasta perioada 

• DA, pentru ca avem multi salariati si nu putem sustine somajul tehnic pana la rambursarea de 

catre stat a sumelor 

• DA, pentru ca nu putem sustine costurile cu spatiile inchiriate 

• DA pentru ca suntem in mijlocul perioadei de investitii si nu putem operationaliza fara aport de 

capital suplimentar 

• DA, este posibil sa nu supravietuim crizei daca depasim luna aprilie  

• DA, este posibil sa inchidem in urma crizei 

 

15% dintre firmele participante consideră că nu vor supraviețui crizei. 

32% consideră că în ciuda dificultăților, vor rezista și nu se vor închide. 

11% consideră că se vor redresa cu sprijin pentru capitalul de lucru 
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11% au dificultăți financiare cauzate de creditele pe care le au, de investițiile în care sunt implicați, de 

costurile cu angajații sau spațiile închiriate 

Corelația dintre dificultățile financiare resimțite de firmele respondente și dimensiunea acestora 

(numărul de angajați) 

Considerând dimensiunea companiilor (după numărul de angajați) și dificultățile financiare pe care le-

au întâmpinat în primele două luni de criză, constatăm că: 

1.  nu au dificultăți și sunt în echilibru:    

• 26.7% dintre microîntreprinderi  

• 27.8% dintre întreprinderile mici 

• 43.4% dintre întreprinderile mijlocii 

• 69.2% dintre întreprinderile mari 

 

2. Nu au dificultăți, criza reprezintă o oportunitate, pentru:  

• 2.13% microîntreprinderi 

• 0.87% întreprinderile mici 
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3. Au dificultăți dar nu sunt în pericol de a inchide: 

• 33% dintre microîntreprinderi 

• 30.4% dintre întreprinderile mici 

• 30.4% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 

 
 

4. Au dificultăți dar s-ar putea redresa daca ar avea acces la credit pentru capital de lucru 

• 9.8% dintre microîntreprinderi 

• 19.1% dintre întreprinderile mici 

• 4.3% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

5. Au dificultăți și este posibil să nu supraviețuiască:  

• 16.2% dintre microîntreprinderi 

• 10.4% dintre întreprinderile mici 

• 13% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 
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6. Au dificultăți legate de costurile cu investițiile aflate în derulare și au nevoie de un aport de 

capital suplimentar 

• 4.7% dintre microîntreprinderi 

• 2.6% dintre întreprinderile mici 

7. Au dificultăți legate de costurile cu credite, salarii, chirii spații:  

• 7.2% dintre microîntreprinderi 

• 8.7% dintre întreprinderile mici 

• 8.7% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

Rezultă astfel, că întreprinderile care par să nu fie atât de afectate de dificultăți financiare sunt cele 

mari (69%); deși se confruntă cu dificultăți financiare, 30% dintre Î. mijlocii, 30% dintre Î. mici și 33% 

dintre microîntreprinderi, acestea nu sunt în pericol să se închidă.  

Totuși, au nevoie de susținere financiară – acces la credite:  

• 14.5% microîntreprinderi 

• 21.7% dintre întreprinderile mici 

• 4.3% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

Corelația dintre dificultățile financiare resimțite de firmele respondente și domeniul de activitate al 

acestora 

Domeniile de activitate în care cele mai multe companii au răspuns că nu au dificultăți financiare 

importante și sunt în echilibru, sunt: servicii profesionale BtoB, retail non-alimentar, IT-software, 

consultanță, alte servicii, alte domenii.  

Domeniile de activitate în care cele mai multe firme au răspuns că au dificultăți financiare, dar  nu sunt 

în pericol de a închide, sunt: servicii profesionale BtoB, consultanță, alte servicii, alte domenii. 

O pondere importantă o au și companiile care consideră că ar depăși dificultățile financiare dacă ar 

avea acces la credite pentru capital de lucru. Acestea sunt din domeniile: Restaurante/cafenele/baruri, 

producție – alte industrii, alte domenii, educație, alte servicii, retail non-alimentar. 

Dificultăți cauzate de suprapunerea crizei cu perioada de investiții derulate de companii, sunt 

semnalate în domeniile: retail non-alimentar, Restaurant/cafenea/bar, producție textile, producție –

alte industrii, organizare evenimente, IT-software, educație, consultanță, alte servicii, alte domenii, 

activități turistice, activități de entertainment. 

Domeniile de activitate în care cele mai multe firme au considerat că este posibil să nu supraviețuiască 

și sunt în pericol să închidă în urma crizei, sunt: transport persoane, servicii profesionale BtoB, saloane 

cosmetică/frizerii, publicitate, restaurant/cafenea/bar, alte servicii, alte domenii, activități turistice, 

organizare evenimente, producție textile. 
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3. Rezervele financiare  

(Pentru cat timp vă sunt suficiente rezervele financiare de care dispune firma?) 
 

 

26% din companii au răspuns că au rezerve financiare pentru 2 luni; 24%  au rezerve pentru 2 luni, 23%  

au rezerve pentru 3 luni, iar 16% rezistă financiar 4-6 luni. Doar 11 % au rezerve financiare pentru mai 

mult de 6 luni. Astfel, în următoarele 3 luni, cu fiecare lună de inactivitate, aprox 25% dintre firmele 

respondente se află la limita resurselor lor financiare.  

Acest interval de timp reprezintă un indicator important pentru autoritățile centrale, care trebuie să ia 

măsuri de susținere a mediului de afaceri cât nu este prea târziu.  

 

Corelația dintre rezervele financiare și dimensiunea firmelor  

 

 

Corelând ponderea rezervelor financiare cu dimensiunea întreprinderilor (după numărul angajaților), 

se observă faptul că microîntreprinderile (26.9%) și întreprinderile mici (29.5%) sunt cele mai expuse, 
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mai bine de un sfert din acestea având rezerve financiare doar pentru o lună, alte 22 – 25 % având 

rezerve doar pentru 2 luni, și 22% au rezerve pentru 3 luni. Doar 25 % dintre acestea pot rezista 

financiar mai mult de 4 luni.  Se observă paralelismul situației rezervelor financiare dintre cele două 

categorii de ăntreprinderi.  

Spre deosebire de microîntreprinderi și întreprinderile mici, peste 50% din întreprinderile mari 

respondente, au rezerve pentru mai mult de 6 luni. 

Cât privește întreprinderile mijlocii, cea mai mare parte a acestora (30%) au rezerve financiare pentru 

3 luni, 17% au rezerve pentru 4-6 luni, iar 21% pentru mai mult de 6 luni. Alte 30% se află la limita de 

1-2 luni.   

Corelația dintre rezervele financiare și domeniul de activitate al firmelor 

Corelând rezervele financiare cu domeniul de activitate al companiilor respondente, observăm că 

cele mai expuse domenii, cu rezerve financiare pentru o lună, sunt: transport persoane, SPA/beauty, 

saloane cosmetică/frizerii, restaurant/cafenea/bar/club, hotel/pensiune, cultură.   

Acestea sunt urmate, cu rezerve pentru 2 luni, de firme din domeniile: spălătorii auto, SPA/beauty, 

servicii profesionale BtoC, service auto, restaurant/cafenea/bar/club, organizare evenimente, IT-

hardware, hotel/pensiune, activități de enterteinment, activități de turism, alte domenii, alte servicii, 

consultanță, comunicare/PR/branding, educație.  
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4. Situații de insolvență în orizontul de timp  de 4 luni  

 

 

În ciuda dificultăților financiare și a nesiguranței privind reluarea activității, cele mai multe firme (64%) 

consideră că în următoarele 4 luni nu vor fi în situația de a declara insolvența. Aceste cifre se corelează 

și cu răspunsurile privind dificultățile financiare întâmpinate, care pot pune firma în pericol.   

De asemenea, 23 % dintre firmele respondente, consideră că vor fi în situația de insolvență dacă nu se 

redresează în următoarele 3-4 luni. 15 % se află deja în situație critică: 2 % se pregătesc la momentul 

cercetării, 3% nu cred că depășesc luna aprilie, alte 8% nu cred că depășesc luna mai. 

Corelația dintre previziunile privind insolvența în următoarele 4 luni și dimensiunile firmelor 

Toate firmele care au declarat că sunt în primele 3 categorii – se pregătesc să declare insolvența, se 

pregătesc dacă nu se redresează în luna aprilie, respectiv luna mai, sunt microîntreprinderi (14%) sau 

întreprinderi mici (19%).   
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Peste 60%  în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, și peste 70% în cazul întreprinderilor 

mijlocii și mari, consideră că nu vor fi în situația de a declara insolvența în urmîtoarele 4 luni. 

Corelația dintre previziunile de insolvență în următoarele 4 luni și domeniul de activitate 
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Corelația cu domeniul de activitate al firmelor, ne arată că firmele cele mai expuse la a se afla în situație 

de insolvență în următoarele 4 luni, activează în: Spa/beauty, saloane cosmetică/frizerii, 

restaurant/cafenea/bar/club, publicitate, producție textile, producție – alte industrii, organizare 

evenimente, IT, alte domenii, alte servicii, educație, comunicare/PR/branding. 

 

 

II. Măsuri implementate de mediul de afaceri ca răspuns la situația de criză creată de 

pandemie și impunerea stării de urgență 

1. Măsuri de digitalizare  
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Ca reacție la măsurile de restricționare a activităților și de distanțare socială adoptate de autorități în 

perioada stării de urgență, mediul de afaceri a adoptat la rândul său o măsură de digitalizare a activității 

și operațiunilor lor. Prin chestionarul aplicat, am urmărit să cunoaștem câte firme au optat pentru 

această măsură și cum au reușit să o implementeze.     

Variabilele de răspuns au fost împărțite în două categorii principale - cele care au adoptat măsura, 

respectiv nu au adoptat această măsură. Pentru a surprinde mai bine cauzele care au stat la baza 

acestei decizii, am nuanțat variabilele de NU pornind de la cauze care țin de costuri, de specificul 

activității, de legislație/normative, de know-how. De asemenea, am nuanțat variabilele de DA,  pentru 

a surprinde efectele imediate ale măsurilor implementate. 

 

Un prim rezultat obținut ne indică faptul că 57% dintre companiile respondente au implementat măsuri 

de digitalizare imediat după declararea stării de urgență, în timp ce 43% nu au adoptat astfel de măsuri.  

Ca efect imediat al digitalizării, 12.7% dintre firmele care au implementat această măsură au reușit să 

funcționeze aproape normal, fără pierderi importante; 20% au rezolvat o bună parte din probleme, 

reușind să mențină activitatea în parametri rezonabili; 15.7% dintre companii au înregistrat chiar 

îmbunătățiri ale activității prin măsurile de digitalizare implementate; 51.4% din cei care au luat măsuri 

de digitalizare au reușit  să rezolve însă doar parțial problemele create de măsurile impuse în timpul 

stării de urgență.  

Referitor la companiile care nu au introdus măsuri de digitalizare (vânzări online, munca de acasă, alte 

sisteme), cele mai multe (63%) consideră că nu se pretează activității companiei, 26% au invocat 

costurile ridicate și/sau timpul scurt care nu le-a permis să pregătească un astfel de sistem;  5% din 

companii nu știu cum să introducă un astfel de sistem în operațiunile companiei, iar 6 % consideră că 

nu au cadrul legal care să le permită să presteze digital serviciile oferite.  
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2. Introducerea șomajului tehnic 

 (Ați trimis angajatii, total sau partial, în șomaj tehnic? ) 

 

61 % dintre companiile participante la cercetare au declarat că nu au introdus șomajul tehnic; 28% au 

luat această măsură iar 11 % se pregătesc să o ia.   

 

Corelația dintre introducerea șomajului tehnic și dimensiunea firmei (nr angajați) 

Corelând cu dimensiunea companiilor (după numărul de angajați), se observă că ponderea cea mai 

mare a companiilor care au introdus șomajul tehnic este deținută  de întreprinderile mijlocii: 52% 

dintre acestea au luat măsura șomajului tehnic, la care se adaugă 8.7% care intenționează să o facă.   

 

Urmează întreprinderile mici, cu 42.6% care au introdus șomajul tehnic, la care se adaugă încă 12% 

care intenționează să ia această măsură.  
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Cea mai mică pondere a companiilor care au introdus deja șomajul tehnic o au microîntreprinderile, 

cu 24.3%.  

La polul opus, majoritatea companiilor care nu au luat această măsură este deținută de întreprinderile 

mari, cu 69.2%, urmată de microîntreprinderi, cu 65%. 

Corelația dintre introducerea șomajului tehnic și domeniul de activitate al firmelor  

 

Pe domenii de activitate, firmele care au introdus deja șomajul tehnic, ca măsură de salvare, se 

regăsesc în aproape toate cele 34 de domenii acoperite de firmele participante la cercetare. Totuși, se 

evidențiază căteva domenii, printr-o pondere mai ridicată: transport persoane și de mărfuri, sport, 

Spa/beauty, saloane cosmetică/frizerii, restaurant/cafenea/ bar/club, producție textile, organizare 

evenimente, managementul deșeurilor, hotel/pensiune, formare profesională, educație, curățătorie 

haine, activități turistice, activități de enterteinment. 
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3. Măsuri estimate privind menținerea sau disponibilizarea angajaților în următoarele 4 luni 

(Credeti ca veti renunta la angajati in urmatoarele 4 luni? ) 

Cât privește estimarea situației angajaților în următoarele 4 luni, observăm că 49% consideră cel mai 

probabil că NU vor disponibiliza angajați, iar 27% estimează că SIGUR nu vor disponibiliza. 

 

23.8% dintre companii, consideră însă că în următoarele 4 luni vor disponibiliza angajați. Cei mai 

mulți dintre aceștia (16.7%) estimează că vor renunța la 1-3 angajați.  

Corelația dintre estimările renunțării la angajați în următoarele 4 luni și dimensiunile firmelor (nr 

angajați) 

 

Pe categorii de IMM, după numărul de angajați, în toate cele 4 categorii – micro, Î. mică, Î. mijlocie, Î. 

mare – cea mai mare pondere (între 43-53%) o au estimările că PROBABIL NU vor renunța la angajați. 

La acestea se adaugă 31% din microîntreprinderi și 23% dintre î. mari, care SIGUR NU vor disponibiliza.  
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Dintre estimările că vor renunța la angajați în următoarele 4 luni, se evidențiază întreprinderile mijlocii, 

cu 13% (vor renunța la 10/25 de angajați) și 17% (vor renunța la 25/50 de angajați). De asemenea, 

15.3% dintre întreprinderile mari, estimează că vor disponibiliza între 25/50 de angajați.  

 

Corelația dintre estimările renunțării la angajați în următoarele 4 luni și domeniul de activitate al 

firmelor 
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Servicii profesionale BtoC (psihologie, coaching)

SPA, beauty

Spalatorii auto

Sport

Transport marfuri

Transport persoane

PONDEREA ESTIMĂRILOR PRIVIND RENUNȚAREA LA ANGAJAȚI ÎN 
URMĂTOARELE 4 LUNI, PE FIECARE DOMENIU DE ACTIVITATE

DA, intre 1 si 3 DA, intre 3 si 5 DA, intre 5 si 10 DA, intre 10 si 25

DA, intre 25 si 50 Probabil NU Sigur NU
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Domeniile de activitate care vor fi cel mai afectate de disponibilizări în următoarele 4 luni, conform 

estimărilor companiilor participante la cercetare, sunt:  activități turistice, organizare de evenimente, 

restaurant/cafenea/bar/club, sport, transport persoane și mărfuri, retail non-alimentar, educație, 

cultură, activități de enterteinment. 

4. Măsuri privind contiuarea / suspendarea activității 

(Ati inghetat activitatea firmei sau continuati sa functionati partial sau total?) 

 

 

28.42% dintre firmele respondent și-au suspendat activitatea total (26.5%) pentru o perioadă, sau se 
pregătesc să închidă (1.84%) întrucât nu vor supraviețui crizei.  
 

Cele mai multe firme respondente însă, și-au continuat activitatea, fie în totalitate (46.8%), fie parțial 

(24.7%), adoptând măsuri în modul de operare sau în ce privește serviciile/produsele, adaptându-se la 

condițiile crizei.  

Cea mai fecventă măsură adoptată de firme a fost de a introduce sciombări în modul de operare 

(26.5%) în scopul adaptării la condițiile pieței din perioada crizei.  

 

Corelația dintre deciza de suspendare / continuare a activității și dimensiunea întreprinderii (nr 

angajați) 

Corelând deciziile de continuare / suspendare a activității cu dimensiunea întreprinderii (după numărul 

angajaților), observăm că ponderea cea mai mare a măsurii de suspendare a activităților pe o perioadă 

–până la finalul lunii aprilie sau al crizei, o au microîntreprinderile (cu 27%), urmată de întreprinderile 

mici (cu 24%).  
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Am suspendat activitatea pana la finalul starii de urgenta

Am suspendat activitatea pana la finalul lunii aprilie

Am suspendat parte din activitate, dar continuam sa
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Functionam complet, dar am facut schimbari in modul de
operare

Functionam complet, dar am facut schimbari cu privire la
servicii/produse, adaptandu-le

Functionam complet digital, nu am fost afectati semnificativ
de criza

Functionam complet si criza reprezinta o oportunitate pentru
noi

Ne pregatim sa inchidem, nu vom supravietui crizei

Ponderea deciziei privind suspendarea activității
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La polul opus, întreprinderile mari, au optat pentru măsuri de adaptare – digitalizare (31%), schimbări 

în modul de operare (38%), suspendarea unei părți din activitate(31%), în detrimentul suspendării 

totale a activității pe o perioadă. 

Întreprinderile mijlocii au avut un comportament mai variat: 30.4 % au optat pentru suspendarea 

parțială a activității, 30.4% au optat pentru introducerea unor schimbări în modul de operare pentru a 

funcționa în totalitate, în timp ce 17% dintre companiile respondente au optat pentru măsura 

suspendării totale a activității pe durata stării de urgență, 8.7% și-au adaptat serviciile/produsele la 

noile condiții pentru a funcționa, 8.7% au introdus digitalizarea.      
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Ponderea deciziilor privind suspendarea activității pe domenii de activitate 

 

 

 

”Ne pregatim să inchidem, nu vom supravietui crizei” 

1.84 % din firmele respondente se pregătesc să închidă activitatea, considerând că nu vor supraviețui 

crizei.  Sunt firme care acoperă domenii de activitate precum: Activitati turistice, Alte domenii, 

Consultanta, Educatie, IT – software, Organizare de evenimente, Publicitate, Service auto, Spalatorii 

auto, Transport persoane. 

 

”Functionam complet, dar am facut schimbari in modul de operare” 

26.05 % din firmele respondente au făcut schimbări în modul de operare pentru a continua activitatea 

și de a funcționa complet. Sunt firme care acoperă 59 % din domeniile de activitate cercetate. Cea mai 

mare pondere între acestea o au firmele din domeniile: IT – software, Consultanta, Alte servicii, alte 

domenii.  

”Functionam complet, dar am facut schimbări cu privire la servicii/produse, adaptandu-le” 

10.13 % din firme au făcut schimbări cu privire la servicii / produse, adaptându-le, pentru a-și continua 

activitatea și de a funcționa complet. Firmele acoperă 56 % din domeniile de activitate cercetate. Cea 

mai mare pondere o au firmele din domeniile: Servicii profesionale BtoB, alte servicii, consultanță, 

educație, producție textile, retail non-alimentar, publicitate, IT-software. 

”Functionam complet si criza reprezinta o oportunitate pentru noi” 
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Ponderea deciziilor privind suspendarea activității
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2% din firmele respondente consideră criza actuală o oportunitate și funcționează complet. Aceste 

firme își desfășoară activitatea în 20 % din domeniile cercetate (Alte domenii, Alte servicii, Consultanta, 

IT – hardware, Productie textile, Retail non-alimentar, Servicii profesionale BtoB (contabilitate, 

avocatura). 

”Functionam complet digital, nu am fost afectati semnificativ de criza” 

8.68% din firmele respondente funcționează complet digital și nu au fost afectate de criză. Domeniile 

în care fucționează acestea sunt: Alte domenii, Alte servicii, Comunicare, PR, branding, Consultanta, 

Educatie, Formare profesionala, IT - software, Logistica, Productie textile, Publicitate, Retail non-

alimentar, Servicii profesionale BtoB (contabilitate, avocatura), Servicii profesionale BtoC (psihologie, 

coaching), și reprezintă 38 % din totalul domeniilor de activitate cercetate. 

 

”Am suspendat parte din activitate, dar continuam sa functionam” 
24,7% din firme au suspendat o parte a activității lor dar continuă să funcționeze. Acestea  reprezintă 

peste 82 % din domeniile cercetate. 

”Am suspendat activitatea pana la finalul starii de urgenta”, ”Am suspendat activitatea pana la 

finalul lunii aprilie” 

26.5% dintre firmele respondente au suspendat activitatea până la finalul lunii aprilie sau al stării de 

urgență. Acestea își desfășoară activitatea în 80% din domeniile cercetate.  

 

5. Implicare în comunitate în timpul crizei  

(V-ati implicat in vreun fel in rezolvarea crizei in comunitate?) 
 

 

42 % dintre respondenți au declarat că s-au implicat în comunitate pentru rezolvarea problemelor 

create de criză, în timp ce 24.7% declară că intenționează să facă acest lucru.   

Corelație cu domeniul de activitate al firmelor care s-au implicat în comunitate pentru rezolvarea 

situației de criză. 

DA, 42.11

NU, 27.89

NU, dar urmeaza 
sa o fac, 24.74

Alt răspuns / Nu 
au răspuns, 5.26

V-ATI IMPLICAT IN VREUN FEL IN REZOLVAREA 
CRIZEI IN COMUNITATE?
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Cele mai multe firme care au decis să se implice în comunitate, activează în domeniile:  alte domenii, 

alte servicii, consultanță, servicii profesionale BtoB, educație, IT-software, organizare evenimente, 

producție textile, publicitate, restaurant/cafenea/bar/club, retail non-alimentar.  

 

6. Care dintre următoarele măsuri v-ar fi de folos?  
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Aproximativ 2300 de voturi au primit măsurile propuse prin chestionar. Distribuția alegerilor este 

astfel:  

1. (288 de voturi):  Amanarea termenelor de plata a taxelor pe salarii timp de 3 luni si esalonarea 

datoriei acumulate incepand din 25 iulie, pe o perioada de 6 luni 

2. (198 de voturi):  Crearea unei proceduri simplificate si unitare de acordare a creditelor pentru 

capital de lucru de pana la 60.000 Ron garantate de stat 

3. (173 de voturi): Amanarea termenelor de plata a TVA pana la 25 iunie, cu esalonarea datoriei 

acumulate pe 6 luni 

4. (171 de voturi): Crearea unei proceduri simplificate si unitare de acordare a creditelor pentru 

investitii de pana la 200.000 Ron garantate de catre stat 

5. (161 de voturi): Inlocuirea StartUp Nation 3 cu un program bugetat similar pentru sustinerea 

microintreprinderilor. 

 

 

 

1 
Acordarea sprijinului pentru somaj tehnic prin plata direct la salariati, in baza unei cereri 
de plata insotita de documente justificative 

2 Amanarea platii taxelor locale pana la 25 iulie 

3 
Amanarea termenelor de plata a taxelor pe salarii timp de 3 luni si esalonarea datoriei 
acumulate incepand din 25 iulie, pe o perioada de 6 luni 

4 
Amanarea termenelor de plata a TVA pana la 25 iunie, cu esalonarea datoriei acumulate 
pe 6 luni 

5 
Autorizarea si recunoasterea cursurilor de perfectionare ANC organizate digital; 
dezvoltarea unui sistem de examinare ANC in mediul online 

6 
Crearea unei proceduri simplificate si unitare de acordare a creditelor pentru capital de 
lucru de pana la 60.000 Ron garantate de stat 

7 
Crearea unei proceduri simplificate si unitare de acordare a creditelor pentru investitii 
de pana la 200.000 Ron garantate de catre stat 

8 Cresterea cu 10% a valorii voucher-elor acordate in sistemul public 

9 
Cresterea pragului de deducere de la impozit pentru sponsorizarea ONG-urilor din 
educatie SEN, servicii sociale si medicale la 40% 

10 
Extinderea acordarii de vouchere de vacanta la personalul angajat in ONG-uri din 
educatie SEN, turism, servicii sociale si medicale 

11 Extinderea lansarii POR 2.2. la toate regiunile 

12 
Includerea serviciilor profesiilor liberale in categoria celor care pot accesa credite 
pentru capital de lucru, cu limitare la 20.000 Ron 

13 
Inlocuirea StartUp Nation 3 cu un program bugetat similar pentru sustinerea 
microintreprinderilor 
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14 
Lansarea unei campanii publice de sprijinire a turismului romanesc de tipul 'Fa-ti 
concediul in tara ta in vara aceasta' 

15 Lansarea unui apel in cadrul POC pentru dezvoltarea de produse informatice inovative 

16 

Lansarea unui program de finantare din fonduri guvernamentale sau europene pentru 
digitalizare, cu o finantare simpla, de pana la 200.000 Ron, acordata in baza unei oferte 
concrete de software/hardware obtinuta in urma unei proceduri de selectie 

17 
Lansarea unui program de finantare pentru pregatirea IT a personalului din IMM-uri si 
microintreprinderi, indiferent de nivelul de calificare si fara autorizare ANC 

18 
Micro-credite garantate pentru freelanceri organizati in intreprinderi individuale sau 
PFA, pana la 10.000Ron 

19 
Reintroducerea optiunii de indeplinire a conditiei legate de angajarea de persoane 
defavorizate prin achizitii efectuate de la intreprinderi sociale 

20 
Scutire de la plata TVA si impozit pe salarii pentru o luna de zile sau echivalentul 
perioadei de inchidere fortata pentru restaurante, cafenele, baruri 

21 Scutirea de la impozit a sumelor acordate angajatilor pentru vouchere de vacanta 

22 Scutirea de la impozit pe salarii timp de 2 luni pentru personalul din domeniul cultural 

23 
Scutirea de la plata taxelor salariale timp de 2 luni pt ONG-uri din educatie SEN, servicii 
sociale si medicale 

 

7. Alte măsuri propuse de respondenți: 

(Aveti propuneri de masuri pe care statul le poate lua, altele decat cele enumerate mai sus? Daca da, 
specificati.) 
 

Extinderea termenului de implementare a proiectului pe fonduri UE in cadrul "Startup Plus" 
pana la sfarsitul anului 

Renuntarea de la obligatia de a angaja 5 salariatii cu maxim 2. Avand in vedere faptul ca ne 
aflam in pandemie si o sa urmeze o recensiune economica, eu ca si altii care activam in prestarii 
servicii ne aflam in imposibilitatea de a ne desfasura activitatea. O alta masura necesara pe 
langa renuntarea la angajarea a 5 angajatii ar fii reanalizarea planului de afacerii si realizarea 
unui nou plan de afacerii, in felul acesta firma ar putea ca sa se dezvolte si sa realizeze cifra de 
afaceri. Gen start up plus 

1. Avem nevoie urgent de "helicopter money"! 
 
In special detinatorii de SRL-uri care nu au nici un angajat, nu mai au clienti, inca au platit si au 
de platit taxe si alte hangarale. 
 
Minim 1000 Euro / luna. Fara obligatii, si acum. 
 
Multe tari au inceput sa faca asta, altele vor face acelasi lucru in scurt timp. Cine nu face asa va 
intra in cea mai grava recesiune din istore, de unde nu va iesi prea curand. 
 
#2. Anularea imediat a tuturor pensiilor speciale.  
#3. Recuperarea imediat a tuturor prejudiciilor din marea coruptie. 
#4. Confircarea completa a averilor marilor corupti condamnati. 
#5. Oprirea taierilor de padure din Romania pentru 20 de ani. 
#6. Oprirea incineratoarelor din jurul Bucurestiului ai a altor orase, care proceseaza gunoi 
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importat. Oprirea importurilor de gunoi.  
 
Daca doresti iti pot detalii oricand. 

1. Credite de investitii pentru IMM-uri garantate de stat (care sa nu ceara garantii imobiliare la 
aplicanti), cu dobanzi subventionate partial pe o perioada de 1-2 ani. 
2. Programe de finantare nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de lucru a IMM-
urilor.  
3. Deblocarea  actualelor mari proiecte nationale si demararea unora noi similare prin care sa se 
mobilizeze fluxul economic si sa se aduca lichiditati in piata.  

1. FinanȚarea unui program eficient de identificare, formare, mediere Și integrare treptata a 
persoanelor cu dizabilitĂȚi care au drept de munca, În organizaȚiile mari. Spre exemplu 
companii precum Dacia, Mega Image, Profi, care au peste 10.000 de angajaȚi au obligaȚia de a 
angaja 4% persoane cu dizabilitĂȚi - aprox 400 de persoane. Cum nu exista o soluȚie eficienta de 
integrare treptata a lor, plĂtesc lunar la stat 400 x 1 SB minim pe economie =aprox 180.000 
euro/luna. Bani care ar putea fi investiȚi În formarea Și integrarea unei categorii de personal, azi, 
invizibili Și În pericol de exterminare la fiecare perioada complicata financiar sau medical din 
RomÂnia. 
2. O analiza serioasa, la aceeaȘi masĂ, Între producĂtori (din toate domeniile), specialiȘti 
specifici domeniilor Și Guvern, analiza care sa fundamenteze capacitatea realĂ de producȚie Și 
se reorientare a tuturor celor care fac producȚie În RomÂnia. Consider ca un astfel de 
instrument ar trebui sa funcȚioneze ca simulator pentru orice scenariu negativ: pandemii, 
epidemii, schimbĂri climatice severe, rĂzboaie sau orice altĂ formĂ de ameninȚare a stabilitĂȚii 
economice Și a supravieȚuirii populaȚiei. Asadar cred ca o astfel de analiza ar trebui realizata 
mĂcar o data pe an, cu scenarii diferite pe masĂ. 
3. Includerea În lista serviciilor decontate de Casa de SĂnĂtate, a serviciilor de terapie, atÂt 
psihologicĂ cÂt Și holistica, astfel ÎncÂt, În procesul de revenire la normal, Întreaga populaȚie 
productiva Și activa sa beneficieze de consiliere Și suport pentru a se restabili Și remotiva. 
4. Punerea la punct În ritm accelerat a unor ghiduri Și linii de finanȚare pe POCU care sa asigure 
un fond accesibil de subvenȚii pentru salariile Diasporei reintegrata profesional pe teritoriul 
RomÂniei Și ptr reinsertia celor care rĂmÂn fĂrĂ joburi În aceasta perioada.  

1.Este necesara scutirea ( nu amanarea ) pentru impozitul pe cladiri si terenuri pt. toata 
perioada in care firmele sunt afectate, deoarece este inechitabil ca firmele sa fie la limita 
supravietuirii cu resursele financiare iar UAT sa isi mentina veniturile constante (incasate putin 
mai tarziu), pe baza unui impozit care, in absenta veniturilor firmelor, consuma din substanta 
averii acestora. 2. Statul trebuie sa devina principalul client pentru produsele romanesti si 
serviciile prestate de companiile romane. In absenta unei desfaceri asigurate, care va fi afectata 
multa vreme datorita lipsei de lichiditati a consumatorilor PF si PJ si a prudentei acestora, foarte 
putini vor dori sa acceseze finantari pe care nu au certitudinea ca le pot rambursa.Achizitiile 
efectuate de stat genereaza ocuparea fortei de munca si intoarcerea banilor din economie sub 
forma de impozite si taxe. Ajutoarele sub forma de somaj tehnic folosesc numai pentru moment 
dar pe termen lung sunt complet ineficiente si cresc  indatorarea statului fara ca acesta sa 
obtina nimic in schimb.    

1.POSIBILITATEA DEDUCERII FISCALE ,A MATERIALELOR DE PROTECTIE ANTICOVID,SI A 
ECHIPAMENTELOR DE PROTEJARE A LOCUINTEI,,DIN TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE; 
2.INTRODUCEREA UNEI TAXE DE IMPORT LA PRODUSE ALIMENTARE,CU CARE SA FIE STIMULAT 
EXPORTUL DE PRODUSE ALIMENTARE FINITE,SI IMM URILE CU ACTIVITATE DE 
PRODUCTIE,INDIFERENT DE DOMENIU 
3.STIMULAREA MICILOR PRODUCATORI,PRIN TRANSFORMAREA ACTIVITATII DE INCHIRIERE A 
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IMOBILULUI IN NUME PROPRIU,IN MINIPENSIUNI  
4.DIGITALIZAREA ACTIVITATII PROPIU ZISE DIN DOMENIUL BUGETAR,CU CORELAREA 
PRODUCTIVITATII DIN DOMENIUL RESPECTIV PRIN MECANISM DE RECOMPENSE SI PENALIZARI 
5.CORECTAREA DISPOZITIEI DIN NORMELE AMNDM PRIVIND EXPORTUL PARALEL DE 
MEDICAMENTE,DE LA 10 ZILE LA UN AN(CONTRACTELE SE INCHEIE PE UN AN CALENDARISTIC) 
6.REDUCEREA ;LA JUMATATE A TAXELOR SALARIALE PANA LA 31.12.2021 PTR ORICE NOUA 
ACTIVITATE DE PRODUCTIE 

1.renuntarea la impozitarea salariilor pentru minim 6 luni de la ridicarea starii de urgenta pentru 
domeniile afectate ,horeca,baruri,restaurante,hoteluri,turism. 
2.impozitarea  fixa a salariilor pe domenii de activitate si nivelul de calificare in domeniul 
respectiv .(ex muncitor necalificat=a, lei;muncitor calificat =b, lei;tehnician=c,lei;inginer in 
domeniul respectiv=d,lei) 
3.veniturile suplimentare obtinute peste aceste salarii stabilite prin lege,sa fie impozitate intr-un 
procent fix gen impozit pe profit (5%-10%-15%), 

Acces simplu si rapid la capital de lucru/credite de investitii 

Aces la capitalizare  

Acordarea de bonificaȚii, amÂnĂri de la plata chiriilor i n centrele comerciale pt plata chiriilor 
sau reducere pe perioada stĂrii de urgenta 

ACORDAREA DE BONIFICATII FINANCIARE PENTRU PLATA LA TERMEN A TUTUROR OBLIGATIILOR 
FISCALE 

Acordarea de bonificatii importante (15-20%) pentru plata la termen a impozitelor, contributiilor 
si taxelor 

Acordarea de credite pentru IMM-uri, cu dobanzi avantajoase.  

Acordarea de facilitati doar societatilor care la data declararii starii de urgenta aveau o situatie 
economica "sanatoasa"nu si societatilor care inregistrau la data de 16.03.2020 datorii restante 
semnificative catre bugetul de stat si catre furnizori, societati in insolventa care isi permit sa 
plateasca doar salariile catre angajati nu si celelalte datorii fiind astfel un concurent neloaial pe 
piata fortei de munca . Astfel se aloca resurse in activitatile viabile nu im=n cele care sunt 
oricum sustinute deja prin lipsa de masuri . 

Acordarea unei bonificaȚii de 10% pentru plata la timp a TVA Și restului de impozite Și taxe 

Aici ma refer doar la transportul cu taxiuri. 
Avand in vedere situatia actuala si legislatia invechita,cred ca scutirea unor taxe si 
impozite,ratele bancare(indiferent de suma sau ca sunt linii de credit) sa se amÂne o perioada 
de minim 3 luni. 
Taximetristii ,pfa sau srl,nu cer bani pe de gratis de la guvern. Vor doar o sustinere din partea 
statului atunci cand intampina anumite probleme(vezi cazul covid) 
Consideram ca taximetristii aduc un banuȚ important la bugetul de stat si local si trebuie 
sustinuti. 
Din pacate, actualul guvern , am impresia ca ii ajuta doar pe ceiâ€•mariâ€• . 

Ajutor financiar nerambursabil pentru repornirea activitĂȚii. În acest moment sunt ajutaȚi doar 
angajatii, persoanele fizice, ÎnsĂ antreprenorii dacĂ nu sunt angajaȚii propriei companii, nu au 
niciun venit!  

Ajutor guvernamental lunar nerambursabil pana la echilibrarea financiarĂ cu obligaȚia de a 
pĂstra angajaȚii pe perioada de 12 luni de la acordarea ultimului sprijin financiar.. 

ajutorul camerei de comert pentru gasirea de parteneriate internationale 

amÂnarea depunerii situaȚiilor financiare pentru entitĂȚile obligate a efectuata auditarea 
acestora. 
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AMANARE FARA PENALITATI A TERMENULUI PLATII IMPOZITELOR SI CONTRIBUTIILOR SOCIALE 
SI PENTRU PROFESIILE LIBERALE, CONFORM DECLARATIEI UNICE. 

Amanarea depunerii declaratiei unice si a platii regularizarilor la impozitul pe venit al PFA pentru 
cel putin 3 luni de la incetarea starii de urgenta  

Amanarea platii partii de capital a ratelor la banca si leasing pentru toate firmele care cer, fara 
nici un fel de conditionare. Mie nu imi scade cifra de afaceri caci nu vand lunar, facturez case sau 
proiecte la finalizarea acestora. 

AMANAREA PLATII TAXELOR, IMPOZITELOR SI RATELOR LA BANCI SI ALTEINSTITUTII FINANCIARE 
PANA CE TRECE PANDEMIA, APOI REESALONAREA LOR. PLUS FINANTAREA COMPANIILOR. 

Anularea plĂȚii taxelor Și impozitelor pe perioada cÂt activitatea a fost suspendatĂ din cauza 
stĂrii de urgentĂ.  

Apel national pentru finantarea investitiilor cu impact in relansarea economiei 

Ar putea elimina taxarea somajului tehnic si a altor forme de ajutor, altfel e doar o mimare a 
sustinerii angajatului - cu o mana da, cu cealalta ia inapoi jumatate... 

Asigurarea unui ajutor similar pentru SRL-uri si acelor SRL-uri care nu au angajati , dar au unic 
administrator, in cazul in care nu incaseaza nimic in lunile in care exista stare de urgenta. 

Asigurarea unui program de bugetare a cursurilor de formare prin oferirea de granturi nominale 
de pana la 1000 Euro/salariat in vederea formarii profesionale continue, cu conditia ca formarea 
sa se desfasoare online, in perioada de lockdown si sa ofere angajatilor o sansa reala de a se 
conecta la furnizori externi in specializari neimpamantenite local 

au fost mentionate majoritatea masurilor care ar putea veni in sprijinul IMM-urilor, indiferent 
de domeniul de activitate 

Avand in vedere ca multe firme vor fi in imposibilitatea platii facturilor, sugerez sa se ofere 
posibilitatea de incadrare a tuturor societatilor la plata TVA-ului la incasare la solicitarea 
acestora pentru a nu bloca si activitatea firmelor care pot pastra o activitate constanta. 
 
O alta sugestie ar fi scutirea de taxe pentru o perioada prestabilita pentru firmele care doresc sa 
angajeze in aceasta perioada. 

Avocatii, Notarii si Executorii sunt mentionati in legea amanarii la plata utilitatii chiriei si 
utilitatilor. Despre evaluatorii nu se vb, se pare ca noi nu suntem reprezentati corespunzator. 
Suntem la fel ca ei, functionam reglementati de o lege...  

În primul rÂnd trebuie digitalizat masiv fiscul, În vederea reducerii evaziunii fiscale colosale 
existentĂ În economia naȚionalĂ. În acest sens trebuie de urgenȚĂ realizate urmĂtoarele 
mĂsuri: 
1. conectarea tuturor caselor de marcat la serverele ANAF - AceastĂ mĂsurĂ este apoape 
implemantatĂ de cĂtre fisc, mai au de pus la punct niȘte detalii; 
2. introducerea pentru toȚi contribuabilii plĂtitĂtori de TVA obligativitatea folosirii sistemului de 
facturare on line, conectat la serverele ANAF - AceastĂ mĂsurĂ va reduce evaziune fiscalĂ 
privind TVA, cu peste 90%. Emiterea facturilor de cĂtre contribuabilii impozabili din punct de 
vedere a taxei, de va face doar prin conectarea on line a programelor informatice, iar În 
momentul validĂrii unei facturi aceasta va fi ÎnregistratĂ la fisc atÂt pe codul fiscal al emitentului 
cÂt Și pe codul fiscal al cumpĂrĂtorului. Vor fi valabile, În sensul cĂ vor fi recunoscute ca 
documente justificative doar facturile validate. La sfÂrȘitul perioadei fiscale de raportare, 
coroborat cu informaȚiile furnizate de cĂtre casele de marcat conectate, fiscul va putea 
compara sumele declarate de cĂtre contribuabili cu sumele rezultate conform documentelor 
emise. TVA este cea mai importantĂ sursĂ de venit pentru Bugetul de Stat. Ca urmare trebuie 
administratĂ foarte responsabil Și cÂt mai exact cu putinȚĂ. 
3. eliminarea efectuĂrii de controale fiscale â€•formaleâ€•, unde sumele de platĂ stabilite 
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suplimentar sunt â€•negociateâ€•. efectuarea de controale fiscale pentru rezolvarea 
problemelor de fond Și orientarea controalelor spre o bunĂ coletare fiscalĂ. Prentru creȘterea 
eficienȚei Și rapiditĂȚii inspecȚiilor fiscale, controalele fiscale sĂ se facĂ din birou prin analiza 
documentelor emise on line precum Și a a sumelor declarate de cĂtre contribuabili. Se vor 
reduce foarte mult interacȚiunea dintre inspector Și contribuabil, controale devenind 
impersonale Și astfel, consider, cĂ vor fi mai ȘtiinȚifice, fĂrĂ alte interese. 
4. creȘtere prevenȚei prin oferirea de informaȚii fiscale clare care sĂ conducĂ la o civilizare 
fiscalĂ a contribuabilului, cu rezultate directe pe colectare. 
5. creȘterea taxelor locale asupra proprietĂȚiilor imobiliare, care va conduce la reducerea 
presiunii faȚĂ de Bugetul de Stat. Bugetule locale vor dispune de resurse financiare Și care 
urmare Bugetul de Stat va putea sĂ reducĂ alocĂrile cĂtre primĂrii. 
6. reducerea procentelor de contribuȚii pe salarii Și creȘterea proporȚionalĂ a salariului minim, 
care sĂ conducĂ În termeni absoluȚi la obȚinerea acelor venituri bugetare de cĂtre stat, sau 
poate la obȚinerea de venituri sociale mai mari. Cam la fel cum s-a procedat pentru salariile din 
construcȚii, dar un pic modificatĂ procedura. 

BonificaȚiei pentru plata la termen a impozitelor, taxelor Și a tuturor contribuȚiilor- generalizatĂ 
pentru toate categoriile Și anualĂ. Limitarea exportului materiilor prime. Sa se poatĂ exporta 
doar produse prelucrate. Extinderea facilitaȚiilor din construcȚii Și la alte domenii se activitate- 
sunt multe coduri Caen care sunt incorect excluse. Legi dure + mediatizare pentru cei care nu fac 
curat in jurul gospodĂriei+ obligativitatea toaletĂrii terenurilor Și a ȘanȚurilor+ campanie de 
Curatenie generalĂ in ȚarĂ cu implicarea obligatorie a cÂt mai multor organizaȚii- armatĂ, 
ȘcoalĂ, poliȚie, penitenciare. Reforma serioasĂ in sfera aparatului bugetar- este foarte mare in 
comparaȚie cu mediul privat. DesfiinȚarea pensiilor speciale. Program special pentru 
dezvoltarea sportului in Școli- competiȚii cÂt mai multe. 

Bonificatii pentru cei care achita obligtiile scadente 

bonificatii pentru plata impozitelor si contributiilor (nu doar profit si micro) pentrui 

Cine isi pastreaza angajatii sa nu plateasca atatea dari spre stat pentru fiecare contract. eventual 
o taxa fixa indiferent de nr de angajati ar fi o optiune 

Coerenta in emiterea legilor. Mai degraba fara legi, decat cu legi interpretabile. 

Compensarea (macar partiala) a chiriilor pentru spatiile comerciale (punct de lucru). 
Chiar daca unii chiriasi negociaza un pic, presiunea tot ramane mare. 

Contributii din partea statului la co-finantarea start-up-urilor - de exemplu 25% sau 50% pentru 
co-finantare, in aceleasi conditii cu care intra si finantatorii privati. 

Crearea unor hub-uri regionale care sa afiseze problemele regionale astfel ca IMM-urile locale 
sau din Romania sa vina cu solutii si oferte pentru a le rezolva. 

Crearea unor pÂrghii prin care statul sa susȚinĂ instituȚiile atÂt de stat cÂt Și din mediul privat 
(cele cu un Nr mare de angajaȚi ) in construcȚia de filtre pentru dezinfecȚie a personalului 
angajat .Totodata regÂndirea in cadrul companiilor a corcuitelor de circulaȚie ,practic pregĂtirea 
institutiiilor fizic pentru relansarea activitsriii .E foarte important ca noi sa putem reÎncepe 
activitatea la parametrii optimi Și in siguranȚa astfel ÎncÂt economia sa ÎȘi revinĂ . 

Cred ca o masura pe care guvernul ar putea sa o ia in considerare, in perioada urmatoare, ar fi 
sa nu mareasca taxele si impozitele, pentru acoperirea golurilor din bugetul de stat. Este tot mai 
clar ca in perioada ce urmeaza, majoritatea statelor lumii vor intra in recesiune economica. Cu 
cat taxele si impozitele vor ingreuna mediul privat economic, va fi mult mai greu sa avem o 
redresare economica cat mai devreme. Astfel, vom avea surpriza ca multe dintre societatile mici 
si mijlocii, care oricum sunt foarte lovite de aceasta pandemie, se vor inchide daca vor fi nevoite 
sa plateasca taxe si impozite mai mari. Totodata, se stie foarte bine ca intr-o astfel de situatii va 
creste si gradul de evaziune fiscala.  
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In calitate de expert contabil, in activitatea desfasurata, am constatat, de exemplu, ca un 
procent de 5% reprezentand impozit pe dividende este destul de mare pentru majoritatea 
societatilor. O diminuare a acestui procent, va determina ca multe societati sa calculeze si sa 
vireze la bugetul de stat  acest tip de impozit, de unde va rezulta o colectare mai buna a unor 
venituri bugetare. Odata cu plata acestui impozit, asociatii/actionarii  vor declansa actiuni in 
lant, precum cresterea consumului in economie, inregistrarea de venituri pentru societatile 
aflate si asa in criza, si implicit, avand in vedere ca majoritatea societatilor sunt 
microintreprinderi, va urma plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Deci banii vor 
circula mai usor. Mai bine sa fie mai multe firme care vor plati o taxa mai mai mica, decat mai 
putine firme care vor plati o taxa mai mare.  

Cred ca pentru start up-uri statul ar putea continua spijinul pana la finalizarea perioadei de 
monitorizare, pentru ca, in conditiiile starii de urgenta, firmele care au finalizat perioada de 
implementare nu au posibilitatea de a realiza fonduri din activitatile proprii. In acest caz, e mai 
mult decat dificil sa tii in continuare angajatii, iar motivul pentru care au fost deschise start-
upurile, anume, componenta umana, ocuparea fortei de munca devine inoperabil.Cred ca 
trebuie continuat prin preluarea de catre stat prin masuri de somaj tehnic a salariilor catre 
acesti angajati din zona start up-urilor, pana la finalizarea crizei, cel putin, sau pana la finalizarea 
perioadei de monitorizare. 

credite pentru capital de luctru pana la 300.000 lei, cu dobanda (inclusiv comisioane si alte 
costuri-DAE) de maxim 5% 

Credite pt investiȚii cu dobÂnzi mici  

Cresterea bugetului alocat de casa de sĂnĂtate clinicilor private 

Da , statul sa garanteze credite de investiȚii Și linii de credit pentru activitatea curenta la firmele 
care au indicatori financiari buni .  

Da, cred ca un ajutor de stat ar fi binevenit 

Da, informatizarea sistemului public, sa nu mai fie posibila depalasarea si depunerea originalelor 
la ghiseu. Se pot face programe software si implementa la institutiile publice doar ca nu exista 
cerere. Se merge si pe perioada de criza tot pe stilul clasic, cu plimbatul hartiilor. Solutia ar fi sa 
se faca licitatii pentru implementarea de solutii sofware doar ca nu se vrea acest lucru, deoarece 
nu ar mai justifica salariile angajatilor din sectorul public.  

Deblocarea economiei  

decalarea termenului de raportare finaciara a situatiilor anuale astfel incat rezultatele sa poata fi 
analizate mai atent 

DECONTAREA FACTURILOR CJASTM LA TERMEN CAT SI A CONCEDIILOR MEDICALE 
INREGISTRATE - PRENATAL SI POSTNATAL 

Delimitarea persoanelor vulnerabile de restul care isi pot desfasura in mod normal activitatea + 
plan concret de sustinere a mediului privat pentru perioada ulterioara starii de urgenta. 

Deoarece suntem exportatori de imbracaminte tricotata dorim masuri concrete,  fonduri,   care 
sa faciliteze accesul nostru pe piata internationala si deasemeni sustineri reale a productiei si 
exportului romanesc.Sunt necesare noi masuri pentru limitarea importului de produse de 
proasta calitate  din China, Bangladesh in detrimental produselor romanesti.Este necesara o 
stimulare a apetitului pietei  romanesti pentru produse autohtone .Numai in acest fel putem sa 
vorbim de industrie romaneasca .Acelasi lucru trebuie facut in agricultura pentru sustinerea 
agriculturii romanesti.Obligarea marilor  retaileri sa comercializeze minim 40% produse 
romanesti. 

depindem de clienti, daca ei rezista , rezistam si noi ; nu am propuenri concrete pt domeniul 
contabil, noi avem de lucru, vedem ce vom factura insa si incasa  
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Digitalizare in sectorul public: eliberarea de catre institutiile publice a documentelor in format 
digital certificate electronic. 

Digitalizarea realĂ, profesionalĂ, a sectorului public ! 

Digitalizarea relatiei cu autoritatile statului,  

Digitalizarea tuturor institutiilor publice, accesarea rapida a serviciilor oferite de: ORC, primarii, 
ANPC, CASS, AJOFM, CAJP etc. 

Din moment ce activitatea ne este ÎnchisĂ prin lege, tot prin lege trebuie sa Ni se suspende 
toate dĂrile cĂtre stat de la data declaraȚii stĂrii de urgenta, sa se amÂne ratele la bĂnci Și sa 
blocheze creditorii sa ne execute in vreun fel. Deja plĂtim Pt criza fiinca ne vedem investiȚiile 
valorÂnd nimic, ca nu obȚinem profit/recuperarea investiȚiei pe perioada asta, nu putem plĂȚii 
datorii restante deoarece nu ÎncasĂm Și termenele curg. Pentru asta avem nevoie de un capital 
de lucru dar nu ajung 60.000( aprox 12.000 de euro) fiindcĂ asta acoperĂ 
chiriile/utilitĂȚile/gunoiul etc pe trei luni. Trebuie sa plĂtim Și restante furnizori ca la rÂndul lor 
Și ei sa plĂteascĂ mai departe. Creditul asta va fi rambursat tot de cĂtre noi; cer doar sa fie uȘor 
de luat Și uman Pt perioada asta ca dobÂnzi Și comisioane. Avem nevoie de incredere.  
Ma uit la urmĂtoarea Întrebare Și nu gĂsesc sa bifez zero. NeÎncasand 14 zile pana la finalul lui 
Martie nu am putut face fata plĂȚilor Pt Februarie. As putea sa bifez ceva cu minus 

Din punctul meu de vedere, o alta masura ce ar putea fi luata consta in eliminarea obligatiei 
contractuale de a pastra un anumit numar de angajati, in cazul firmelor infiintate prin programe 
de finantare. Sunt/vor fi cazuri in care pastrarea tuturor angajatilor nu este/nu va (mai) fi 
posibila dat fiind contextul actual (COVID-19 si modul in care sunt afectate afacerile), punand 
chiar in pericol supravietuirea acelor firme pe piata. Daca acestea pot functiona cu un numar 
mai mic de angajati, ar fi oportuna, cred eu, o masura in acest sens astfel incat sa nu fie  fortate 
foarte multe societati sa recurga la imprumuturi pentru a-si putea asigura sustenabilitatea. 

Șomajul tehnic sa fie 75% din salariul brut in cazul in care angajatul era angajat cu fractie de 
norma. 
In domeniul saloanelor de infrumusetare, angajaȚii lucreaza de multe ori la 2 saloane, avÂnd 
fractie de norma la fiecare. Șomajul tehnic se poate lua doar de la o societate si este foarte 
putin.Am 3 angajati din 5 in situatia asta.  

EȘalonarea platilor la importul produselor Și materiilor prime, pe perioada menȚinerii stĂrii de 
urgenȚĂ. Scutirea de impozit pentru producĂtorii de echipamente menite sĂ diminueze 
impactul pandemiei s.a. 

Elaborarea unui concept de moratoriu parȚial la plata chiriilor. Reducerea acestora la un procent 
care sĂ acopere doar cheltuielile de operare ale proprietarilor.  

Eliberarea unui aviz care sa ateste forta majora pentru localurile a caror activitate nu se poate 
desfasura pe intreaga durata a starii de urgenta (baruri, cafenele, cluburi, frizerii, saloane, etc)  
pentru a putea suspenda plata chiriei locatiilor acestora  

eliminarea impozitelor pe profit si pe dividende 

Eliminarea pensiilor speciale 
Marirea salariilor in sistemul medical 
Reducerea Salariilor bugetarilor  in limita rezonbilitatii  
Suspendarea ( nu reducere si nici amanarea)  taxelor ai impozitelor locale afetente lunilor  in 
care este declarata  starea de urgenta  

Eliminarea totala a voucherelor tiparite. Utilizarea de vouchere electronice. 

Este de evaluat si o masura similara cu cea din Germania de asa numita `Kurzarbeit`, adica 
program part time cu o compensare partiala din partea statului. AR fi o masura chiar mai buna si 
mai putin costisitoare decat somajul tehnic. La multe intreprinderi a scazut activitatea partial, si 
ar fi benefic daca si programul de lucru si implicit costurile cu salariul ar putea fi adaptate 
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Fiind parte din programul de Ingenius Start Up nu as vrea sa fi muncit degeaba - si m-as bucura 
sa se prelungeasca termenul in care trebuie sa indeplinim conditiile pentru transa a doua de 
subventie, precum si termenul de cheltuire a acestor fonduri. 

Finanatarea reala a investitiilor 

FINANTARE DE STAT  

Finantarea IMM-urilor care fac dovada ca se pot reorganiza, ca au un business viabil, care pot sa 
se "reinventeze"  punandu-se accent mai mult pe planul de afaceri.  Introducerea unui 
mecanism prin care orice companie ce acceseaza fonduri pentru capital de lucru nu blocheaza 
chas-ul si da drumul la lichiditate.  Un mecanism prin care firmele mari, de genul contractorilor 
generali, sa fie obligati sa-si achite facturile subcontractorilor, furnizorilor.  Finantarea si/sau 
sprijinul ideilor de afaceri creative, inovative,  care aduc tehnologii si/sau inventii.  

Finantarea proiectelor de investitii sa se fac pe costuri standard, indiferent daca optiunea 
Finantatului este sa achizitoneze servicii/materiale /utilaj/etc mai scumpe,  suportand diferenta. 

Finantarea tutror companiilor care isi pastreaza angajatii. Nu este o solutie incurajarea 
somajului tehnic.  

Finantari cu sume mai mari decat 60 /200 mii lei precizate mai sus, iar daca turismul sezonier  nu 
va functiona in vara, amanarea ratelor pana anul viitor in vara-toamnĂ. 

finantari nerambursabile pentru proiecte turistice 

Firmele de cadastru.proiectare,cod 7112 sĂ fie sprijinite  

Fiscalitate gÂnditĂ special pentru freelancerii de servicii. Momentan mulȚi lucreazĂ ca SRL, sunt 
angajaȚi În propria firmĂ, Și au de plĂtit aceleaȘi taxe ca orice alt SRL din ȚarĂ, deȘi modul de 
lucru este atipic. PFA-ul nu este o alternativĂ bunĂ datoritĂ instabilitĂȚii dovedite de-a lungul 
timpului. Momentan fiscalitatea romÂneascĂ nu sprijinĂ În nicio formĂ antreprenorii (de 
servicii) foarte mici care sunt nevoiȚi sĂ se supunĂ regulilor aplicate Și marilor companii care 
activeazĂ sub un SRL.  

Flexibilizarea programului Startup Plus pentru a fi permise modificari importante ale planurilor 
de afaceri, inclusiv prin schimbarea domeniului de activitate si a codului CAEN pentru IMM-urile 
nou infiintate. 

GĂsirea unor soluȚii pentru reluarea activitĂȚii de coafor 

Garantarea capitalul de lucru peste 500 mii lei de stat, documentatie simplificata pentru 
accesare. 

Garantarea creditelor pentru IMM uri 80-90% si investitii cat mai mari in infrastructura cu 
atragerea cat mai multor credite 

GARANTAREA DE CREDITE,AJUTATREA FIRMELOR PRIN INCREDEREA IN PRODUSELE LOCALE 

Garantarea de linii de credit pentru startup-uri, indiferent de cifra de afaceri realizatĂ de la 
ÎnfiinȚare 

Gestionarea transparenta si profesionista a epidemiei astfel incat sa se termine urgent starea de 
urgenta!!! 

Iesind din actualul context, dar pastrand o legatura economica: Sa urmeze modelul Germaniei: 
toata lumea este testata impotriva COVID-19, totul este deschis, toata lumea munceste. Rezulta 
2 concluzii: economia nu este afectata, iar oamenii infectati sunt tratati inca de la inceput (se 
depisteaza din faza incipienta si rata mortalitatii scade) 

Iimpozitatrea produselor din import pentru relansarea economiei 

Impozit pe salarii 0 pentru primii 2000 de lei 

Imprumut cu dobanda mica pe termen lung (pentru capital de lucru) 

In cazul serviciilor medicale private cum legea nu mai permite activitatea, sustinerea 
cheltuielilor salariale ar trebui facuta prin somaj tehnic pina la ridicarea restrictiei. 
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Incurajarea solutiilor de eficientizare a administratiilor local, interactiunea cu acestea sa poata fi 
facute integral online, vezi exemplul Estoniei 

INFORMATIZARE PENTRU MAI MULTE INSTITUTII ALE STATULUI 

Informatizarea acceleratĂ a a instituȚiilor care interacȚioneazĂ cu mediul de afaceri 

Informatizarea institutiilor publice. Simplificarea procedurilor de declarare a obligatiilor fiscale. 
Consecventa in legislatie. 

Infuzie lichiditate in economie, scĂderea ROBOR 

Intensificarea  activitatilor pe santierele de constructii, deschiderea altora cu  angajarea 
muncitorilor  reveniti in Romania. 

Intrucat perioada de criza va dura pana dupa luna mai iar reluarea activitati se va face gradual,  
efectele vor fi indatorare a  IMM-urilor si microintreprinderilor. Solicitam acordarea de credite 
nerambursabile ca ajutor de stat raportat la numar de angajati, pentru mentinerea mentinerea 
locurilor de munca sau varianta echivalenta, scutirea de plata a TVA pe o perioada de 3 luni. 
Statele occidentale recurg la astfel de masuri de salvare a intreprinderilor mici.  

Libertatea muncii. Statul sa nu mainpretinda bani din munca prestata, daca persoana fizica 
saubjuridica este in scĂdere sau faliment. Statul a luat de la populatie, acum trebuie sa lase 
populaȚia, mĂcar, sa se organizeze financiar. 

Linii de credit cu garantii oferite de stat si dobanda subventionata de pana la 1.500.000 lei pe 3 
ani,  amanarea platii taxelor salariale si reeȘalonarea lor pe 12 luni dupa redeschidere,  cadru 
legal pt obligarea proprietarilor de spatii comerciale la renegocierea chiriilor pt urmatorii 3 ani.  

Ma opresc la un singur aspect esential si anume  sunt 2 tipuri de agentii de turism:Agentii 
organizatoare si Agentii Intermediare. Cele din prima categorie pot organiza toate tipurile de 
activitati turistice(interne si externe),in timp ce cele intermediare nu au voie sa organizeze pe 
cont propriu nici-un fel de actiuni turistice cu exceptia celor intermediate de agentiile 
organizatoare, altfel spus sa vanda doar locuri de la excursiile acestora PROPUNERE prin Lege 
Agentiile de tip Intermediar sa aiba dreptul de a organiza legal---nu ca in prezent in mod ilegal--
excursii interne,/ turism intern=excursii, trimiteri la odihna,  tratament balnear etc si desigur in 
calitate de  intermediar excursii externe cumparate de la Agentiile Organizatoare. 
 Propunerea a 2-a Pornind de la faptul prin care in prezent controalele organismelor de 
specialitate in proportie de cca 95% se realizeaza numai la Agentii pentru a pune ordine in 
domeniu macar pentru 1-2 ani sa fie inversat raportul si anume controalele sa fie prioritar 
indreptate asupra acelora care fara acte,licente ,inregistrari  organizeaza actiuni turistice intro 
veselie totala.Din curiozitate sa incerce cineva sa verifice actele de bord ale autocarelor care 
stau in parcarile muzeelor,etc. sau la pensiunile turistice rurale si nu numai 

MĂsuri pentru asigurarea cash-flow--ului IMM. 

Masuri clare care nu dau loc la interpretari cu aplicare imediata 

Masuri de sprijinire a domeniilor direct afectate. Nu stiu sa zic exact. 

Medic coordonator 

Modificarea codiȚilor Și a obligaȚiilor la programul Startup Plus 

Modificarea posibilitĂȚii folosirii tichetelor de vacanȚĂ astfel cĂ acestea sa poata fi folosit 
pentru plata unor programe de tabĂrĂ pentru copii angajaȚilor Și/sau pentru cursuri de vara 
pentru copii angajaȚilor ( cursuri de limba strĂinĂ, Școala ecologica, curs de supravieȚuire, etc) 

Nu am alte idei de masuri, acopera cam tot la ce ma puteam gandi si eu. 

Nu cred in interventii ale statului si introducerea de noi derogari sau discriminari in mediul de 
afaceri. De obicei acestea sunt facute gresit si fac mai mult rau decat bine. In plus, este naiv sa 
crezi ca 'statul" poate colecta mai putin dar poate da mai mult, mai ales in situatia in care 
oricum lucra cu deficite mari. 
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O bonificatie suplimentara in ceea ce priveste salariile la reinceperea activitatii (o parte din 
salariul platit/scutirea de contributii pentru o anumita perioada), astfel incat firmele sa recheme 
la serviciu angajatii si sa nu-i introduca in somaj.  

O resetare realista a sistemului  În domeniul educaȚiei Și formĂrii, În vederea asigurĂrii unui 
Învățământ adaptat cerinȚelor pieȚei muncii Și centrat pe dezvoltare personalĂ Și socialĂ, cu 
cadre didactice competente, responsabile. ÎnvĂȚĂmÂntul, cercetarea, inovarea, structurile 
instituȚionale ale societĂȚii sĂ fie tratate cu seriozitate Și  sĂ-Și recÂȘtige atenȚia pe care o 
merita. S-a folosit În limbajul comunicĂrii economice expresia de societate informaȚionalĂ, apoi 
societatea cunoaȘterii, eludÂndu-se faptul cĂ societatea umanĂ a evoluat Întotdeauna, ÎncĂ de 
la apariȚia omului, pe baza cunoaȘterii.  
ÎnvĂȚĂmÂntul trebuie sĂ constituie ferm o prioritate naȚionalĂ, ca sistem coerent, promovat ca 
monopol comunitar, ca bun public, indiferent de forma de proprietate, care Îl promoveazĂ, 
stimulÂndu-se astfel dezvoltarea societĂȚii Și punerea În valoare a omului cu trebuinȚele Și 
interesele lui conȘtientizate. 

O taxa unicĂ si reglementĂri generale cu sancȚiuni dar care sa ÎnlocuiascĂ diverse avize pt 
fiecare tranzacȚie sau produs ( bun cultural) in parte 

OFERTAM SERVICIILE NOASTRE CATRE COMANDAMENTUL 
STRATEGIC NATIONAL PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA CRITICA 

Pentru cei aflati in programe de finatare Start Up Plus prelungirea perioadei initiale de 1 an cu 
inca 6luni, deoarece nici firmele nici persoanele fizice nu mai cumpara niciun un alt produs ce nu 
face parte din necesitatile de baza, asadar vanzarile noastre sunt blocate(eu vand cursuri si 
workshop-uri). 

PENTRU FIRMELE INFIINTATE CU AJUTORUL FONDURILOE EURPOPENE, SCUTITREA DE TAXE SI 
IMPOZITE PENTRU CEL PUTIN 2 ANI  

Pentru pensiuni un mic ajutor tip compensatie forfetar de 1.000ron/camera/ luna pentru 
perioda minima 1martie -1 iunie(sau iulie) salveaza toate locurile de munca, in acest domeniu, 
preferam sa nu facem profit dar sa platim salariile,utilitatile si furnizorii inclusiv agentiile 
colaboratoare asa rezistam toti fara faliment! 
1 angajat intr-o pensiune asigura venitul pentru toata familia sit sotie si doi copii in medie! 

Permiterea SRL -urilor cu venituri pana in 200000  de lei la finantare garantata de stat ptr 
dezvoltarea IMM  

Persoanele care realizeaza venituri din  profesii liberale pe langa un job de baza (de ex. din 
expertize, audituri etc.) sa nu mai fie obligate sa plateasca CAS si CASS si pentru aceste venituri. 
Oricum sunt asigurate in sistemul public de pensii si cel de sanatate in virtutea CIM la locul de 
munca de baza. Este o discriminare ca numai anumite categorii sa fie scutite de plata acestor 
contributii (de ex. drepturi de autor). Sa se decaleze termenul de depunere a DU precum si 
termenele de plata. Pentru sumele platite inainte de termen sa se acorde bonificatii consistente. 
Organul fiscal sa comunice Casei de Pensii sumele platite cu titlu de CAS. Cei care avem si un job 
de baza, de ani de zile suntem obligati sa platim CAS dupa veniturile realizate din activitatile 
independente, dar aceste contributii nu apar in evidenta Casei de Pensii. Acordarea unor 
bonificatii pentru plata la termen/Înainte de termen a obligatiilor fiscale reprezentand impozit 
pe salar, contributii sociale si TVA . ScĂderea cotelor de contributii sociale pentru a se reduce 
cheltuielile cu salariile personalului.  

PFA urile care au Și CIM in alta parte,sunt Și ele afectate,le trebuie Și lor ajutor 

POCU: modificare obligativitate perioada 2 angajati, modificare perioada in care nu se pot 
diminua salariile 

pornirea economiei romanesti, sustinerea agriculturii 
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Prestez servicii de consultanta in domeniul fiscal-contabil. Mare parte din partenerii mei sunt 
afectati direct prin OMilitare, asadar pachetul de masuri ar trebui sa vin in sustinerea lor astfel 
incat sa isi permita sa imi achite tariful agreat pe perioada starii de urgenta si chiar dupa. 
Relansarea va fi destul de grea pentru acestia. Efectul de domino este real in toate domeniile. 
Asadar ma gandesc acum si la societatile unipersonale, care numai au cum sa isi indeplineasca 
obligatiile contractuale si deci si ei sunt urmatoarele piese de domino ce vor cadea. Deci 
pachetul de masuri, ar trebui vazut in ansamblu caci suntem parti ale unui sistem integrat. 
Asadar nu doar taxele sa fie amanate ci solutii precum diverse ajutoare de stat subforma de 
imprumuturi. Somajul tehnic e o idee excelenta. As avea multe de spus despre masurile deja 
luate si negandite in ansamblu. In plus insa, nu stiu daca e suficient sa scriu aici. Poate in urma 
acestui sondaj voi avea ocazia de a purta o discutie in larg despre acest subiect. 

Programe de dezvoltare microintreprinderi.  
Facilitati fiscale pt plata contributiilor salariale.  

Redirectionarea anumitor bugete (inclusiv a finantarilor Europene) catre solutii reale pentru 
diminuarea crizei economice care o sa fie una imensa. O mai buna gestionare a banului public si 
eliminarea cheltuielilor nejustificate si absurde a banului public. 

Reducera cu 50% la plata in termen a impozitelor si taxelor la bugetul statului. 

Reducerea costului cu aparatul public non-esential si digitalizarea comunicarii cu autoritatile 
statului.  

Reducerea impozitelor la salarii, care astfel lasĂ mai multe lichiditati la populatie ce incurajeazĂ 
consumul. Sa se incurajeze consumul de produse romanesti. Sa se restructureze dramatic 
domeniul bugetar - mai putini in administratie, mai multi in domeniul sanitar. 

REDUCEREA NUMARULUI DE LUNI PRIVIND SUSTENABILITATEA DE LA 12 LA 6 LUNI 

rEDUCEREA NUMARULUI DE LUNI PRIVIND SUSTENABILITATEA PROIECTULUI DE LA 12 LA 6 LUNI 

reducerea semnificativa a taxelor si impozitelor 

Reducerea taxarii veniturilor din salarii 

Reducerea taxelor si impozitelor la salarii sau o bonificaȚie substanȚialĂ pentru plata acestora la 
timp. 

Reduceri daca taxele sunt plĂtite la termen. 5-10% 

REDUCERI SAU SCUTIRI DE TAXA PENTRU FIRMELE ACTIVE 

Relansarea programelor de finantare a marii infrastructuri: spitale, autostrazi, poduri 

Relaxare fiscala pt societatile cu 1-5bangajati 

Reluarea activitĂȚii În domeniile lipsite de riscuri, cu mĂsurile de protecȚie care se impun 

Reluarea activitatii tuturor societatilor, 2 zile pe sĂptĂmÂnĂ.  
Calcularea unui impozit din profit unic, care sĂ acopere toate taxele ( salarii, profit, chiar si tva ) 

renuntare la plata impozit profit pentru 2019 

Renuntarea la obligativitatea de a angaja 4 sau 5 salariatii si inlocuirea iei cu obligatia de a 
realiza cifra de afacerii. 
Reanalizarea planului de afaceri si actualizarea lui la conditiile economice de pe piata post 
coronavirus si recensiune economica  
Gen start up plus 

Renuntarea la obligativitatea documentelor notariale / apostilate  

Renuntarea la starea de urgenta revenirea la normal cat mai curand podibil majoritatea firmelor 
lucram pe cerere si oferta ! 

Reorganizarea administrativĂ a ȚĂrii, micȘorarea drasticĂ a numĂrului bugetarilor, tĂierea 
pensiilor speciale,  limitarea licitatiilor statului la strictul necesar.  Banii obȚinuȚi astfel sa fie 
alocaȚi celor care nu vor avea din ce trai, continuarea investiȚiilor  Și demararea rapidĂ de noi 
proiecte. 
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Sa fie acordate creditele in functie de nr de locuri noi create de munca sau de nr de locuri de 
muncĂ salvate de la desfiintare 

Sa finanȚeze domenii noi de reconversie profesionala 

sa implementeze Kurzarbeit 

sa impuna rigurozitate in verificarile deplasarilor populatiei astfel incat daca sunt in somaj tehnic 
sa nu paraseasca locuinta. daca parasesc sa piarda somajukl tehnic. sa fie marcati in sistem pt a 
exista o evidenta cu numarul de deplasasi si unitatile comerciale unde au fost identificati! o 
verifcare reala, in sistemul informatic al ministerului muncii cu declaratiile date ce le detin cei ce 
parasesc imobilul. acestia irosesc fd din somaj si in acelasi timp consuma bugetul sanatatii si 
aglomereaza spitalele, contribuie la imbolnavirea comunitara.  

Sa incepem activitatea 

sa includa in ord 6/2019 posibilitatea de a include in planul de restructurae fiscala si  datoriile 
din 2020 

Sa nu mai calculeze majorari de intarziere si amenzi penalizatoare la plata taxelor sau depunerea 
cu intarziere a unor situatii pana cand nu se va normaliza situatia, adica, inca cel putin 2-3 luni 
dupa incetarea starii de urgenta, dat fiind faptul ca redresarea celorlalti operatori se va face mai 
incet si, automat, ingreuneaza si activitatea celor care se pot redresa mai repede. 
Dobanzile la creditele operationale sa aiba niveluri mai scazute. Oricum la noi dobanzile sunt 
exagerat de mari in comparatie cu celelalte tari europene. 

Sa nu mai sperie lumea cu gripa asta si sa dea drumul la business-uri. 
Sa punem mana sa avem firmele si produsele noastre altfel ne plangem de mila ca acum cand 
stam ca milogii la mila unora si altora de afara. 
Nu mai suntem in stare sa facem o masca de la cap la coada doar cu ce avem si producem noi. 
Ne da UE doar la *U*E!  
Suntem buni doar sa le dam bani cand le cumparam produsele! 

Sa nu primeasca sponsorizari de la mediul privat, sa le dea inapoi sau sa le redistribuie in 
totalitate tot mediul privat neajutorat si sa ajute mediul privat de asta data! 

Sa nu se accepte intrarea in insolventa decat numai dupa o analiza a situatiei de fapt. Clienti sa 
fie pbligati sa achite facturile prestatorilor de servicii de utilitate publica 

Sa numai restrictioneze locurile de munca 

Sa redeschidĂ urgent economia Și sa Doteze urgent spitalele cu tot ce le trebuie. Bani sunt! 

Sa reduca numarul personalului bugetar si media salariilor acestora astfel incat sa fie o corelatie 
echilibrata cu cele din sfera privata  

sa renunte la politica mina forte, de tipul mai catolic decit Papa; nu vreau sa imi dea nimic, dar 
nici sa imi ia atit de mult; masurile luate de Romania au fost printre cele mai dure din lume, fara 
o justificare factuala, doar ponrind de la premiza ca "din principiu romanu' nu este disciplinat". 
Aceasta asertiune antropologica nu poate fi o baza pt decizii politice si economice cruciale. 
Propunerea mea este o relaxare a politicii actuale de retinere si frina economica. O alta 
propunere este sa gindeasca o modalitate de a nu mai invrajbi diferite tiopuri de staleholders: 
angajatii din sectorul public se bucura de privilegii incontestabile si nu au nici un incentive sa isi 
doreasca revenirea la normal, privatii vad rosu in fata ochilor, angajatii privatilor sint impartitit 
dar oricum se simt victime colaterale ale unor decizii dure, etc. Unitate sociala ioc, tot ce am 
reusit este sa ii atitam pe unii impotriva altora si mai mult decit inainte. E adevarat, au reusit sa 
inlocuiasca in mentalul colectiv tema pensiilor speciale. Asta da reusita!  Merita felicitari.  

Sa se vireze o medie a incasarilor pentru ianuarie si februarie pe toata perioada starii de urgente 
si de acolo companiile sa functioneze normal. 

Sa se vireze o medie a incasarilor pentru ianuarie si februarie pe toata perioada starii de urgente 
si de acolo companiile sa functioneze normal. 
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Sa speram ca vor veni macar cu 2-3 masuri din cele enumerate mai sus 

Scutire de la plata impozitelor ptr salariati ptr 1-2 luni dupa ridicarea starii de urgenta. Atunci va 
fi cu adevarat greu. 

Scutire de la plata TVA si impozit pe salarii pentru o luna de zile 

Scutirea de impozit a PFA urilor in perioada de lockdown  

Scutirea de la impozitul pe profit pentru firmele care funcȚioneazĂ pe timpul stĂrii de urgente. 
O mĂsura similarĂ cu cea pt firmele de constructii 

SCUTIREA DE PLATA CONTRIBUTIILOR SOCIALE PE PERIOADA DE CRIZA 

SCUTIREA DE PLATA TAXELOR SALARIALE SI PENTRU ANGAJATII PROFESIILOR LIBERALE 

Scutirea de plata tva a tuturor formelor de organizare din educatie,,s.r.l, ong.....etc 

Scutirea de plata tva a tuturor formelor de organizare din educatie,,s.r.l, ong.....etc 

Scutirea de taxe salariale pe perioada starii de urgenta si  posibilitatea de a folosii transa a doua 
a finantarii (aprox 10.000euro), in susutinerea  salariilor pentru perioada urmatoare. 

Scutirea de taxe, impozite pe salarii pe perioada de restrictii cauzata de coronavirus. 

Scutirea taxelor salariale cĂtre stat. Scutirea impozitelor.  

Scutirea, anularea obligaȚiilor fiscale(anaf) /salariat pana la depĂȘirea crizei 

Simplificarea tuturor ghidurilor solicitantului pentru finantarile IMM. 

Somaj tehnic pentru toate categoriile de salariati care nu isi pot desfasura activitatea. 
Finantari nerambursabile pentru IMM-uri care isi asuma obligatia de a nu disponibiliza angajati. 

Sprijin in obtinerea materialelor de dezinfectie permanenete in cadrul firmelor, pietelor atat la 
intrare cat si la iesire pentru preventia raspandirii sau imbolnavirii oamenilor. Testarea la doua 
saptamani respectiv lunara a personalului din cadrul firmelor care lucreaza in turism, limentatie 
publica, sanitar, invatamant preuniversitar (crese, gradinite, scoli,licee), postliceal si universiitar. 
Publicitate activa prin panouri TV in fiecare localitate cu modul de invatare a  igienizarii si 
dezinfectiei in locurile publice cat si locuintelor si in special a genelor de gunoi din aproprierea 
locuintelor. Ghene de gunoi sunterane si dezinfectate, distribuirea de firmele de curateinie a 
sacilor de gunoi si modul de selectie a gunoiului menajer. 

SPRIJINIREA ANTREPERNORILOR CU RELAXAREA TAXELOR AFERENTE ANGAJATILOR, CAD TOT IN 
SARCINA ANGAJATORILOT 

SPRIJINIREA ENTITATILOR CARE ISI PLATESC IMPOZITELE SI TAXELE LA TIMP PRIN ACORDAREA 
DE BONIFICATII 

Sprijinireaprin subventionarea dobanzii pentru capital de lucru pentru o valoare intre 200000-
500000lei pentru o perioada de 1 an 

Statul ar face bine sa se dea jos din spatele mediului privat si sa incerce sa stea pe propriile 
picioare . Sa se administreze TRANSPARENT si EFICIENT . Sa renunte la 60% din functionari si sa 
se doteze cu sisteme informatice functionale . Sa reduca numarul primariilor prin comasare si sa 
desfiinteze consiliile judetene ca oricum nu au nici un rost . 
 
Sa simplifice la maxim procedurile de accesare pentru fonduri europene . 
Sa acorde facilitati firmelor care isi platesc taxele la timp ! 

Statul sa achite in maxim 10 zile de la facturare  contravaloarea  facturilor societatilor 
comerciale care furnizeaza pe in baxa contractelor servicii, bunuri materiale de larg consum, 
alimente , produse specifice pandemiei , etc. 
Masura sa fie valabila pe toata  perioada starii de urgenta. Sa se suspende prevederile cu plata la 
30 / 60 de zile prevazute in Legea 98/ 2006 a achizitiilor publice si Legea 72/ 2001. Producatorii/ 
importatorii nu mai livreaza produse decat cu plata la livrare in aceasta perioada. 

Statul trebuie sa isi reduca masiv cheltuielile cu aparatul bugetar pentru a sustine deficitul de 
incasari la buget. 



Page | 44  
 

Statut trebuie sa-si faca treaba in domeniul medical si sa aiba grija de bolnavi, sa aiba grija sa nu 
ne imbolnavim mai tare. Daca nu trecem cat mai repede de perioada asta, nu ne ajuta cu nimic 
creditele ca nu le vom putea rambursa daca nu avem clienti, adica daca oamenii nu se vor putea 
intoarce la munca cat mai curand. 

Stergerea ratelor si leasingurilor in aceasta perioada, nu doar amanarea lor. Masuri de ajutor 
financiar pentru antreprenorii care isi administreaza singuri afacerea si care, neavand carte de 
munca, nu pot intra in somaj 

stimularea muncii si ramanerii in activitate nu a statului acasa. Digitalizarea 100% a facturilor, 
obligatoriu pentru absolut toate facturile cu cod unic pt fiecare factura, dat de servere ANAF pt 
a fi valabile. Sistem in timp real pt tot fluxul banilor (bonuri fiscale online, facturi cu cod unic, 
etc); SISTEM UNIC PENTRU TOT NECESARUL DE MATERIALE, in timp real actualizat, a stocului 
disponibil; sistem unic pentru toate achizitiile Statului 

Strategie pe termen mediu pentru lansarea unor Domenii industriale autohtone, implementare 
digitizare servicii publice pt a evita cozile 

SubvenȚionarea directĂ a profesiunii liberale pentru finalizarea proiectelor cu termen limitat de 
finalizare care au fost suspendate din cauza stĂrii de urgenȚĂ Și crearea colapsului financiar. 
Cash flow = 0 

Subventii guvernamentale de pana la 50.000 lei pentru proiecte de reconversie pentru oferirea 
de servicii digitale.  

subventionarea firmelor de evenimente educationale 

SusȚinerea bĂneascĂ pt administratorii de firme care nu Și pot desfĂȘura activitatea.  

 
Suspendarea ordonanȚa 2 /2018. nimeni nu poate garanta pachetele turistice azi, cÂnd tot 
turismul e oprit prin decizie de stat. O lege care sa oferĂ agentiilor posibilitatea de a-Și 
compensa clienȚii prin emiterea unui voucher de 24 luni, acolo unde sumele achitate de catre 
furnizori locali/ hotelieri/ companii aeriene sunt rambursate tot sub forma de voucher 
acordarea de ajutor juridic firmelor mici care nu au departament juridic - o platforma, un mail, 
orice - pentru consiliere in relatia cu clientii si furnizorii rambursarea sumelor datorate pentru 
concedii medicale, TVA de recuperate ajutor financiar pentru sustinerea salariului pentru 
agentiile de turism - somajul tehnic nu este o optiune buna, intrucat in agentiile de turism se 
lucreza inca full time, intr-o perioada in care veniturile agentiei sunt zero 
suspendare la plata TVA / impozit pentru o perioada de .... agentiile platesc TVA si impozit la 
comision; acesta a fost impozitat deja in lunile in care a fost facturata rezervarea. Legal, turistii 
trebuie rambursati integral,  adica inclusiv integral comisionul agentiei -care a fost deja 
impozitat si cel mai probabil si cheltuit din lunile anterioare.  

Suspendarea chiriilor pentru firmele obligate de stat sa inchida! 

Suspendarea platii  facturilor de ÎntreȚinere  pe perioada de carantina. 

Suspendarea platii impozitului pe salarii a angajatilor pentru  3 luni  

SUSPENDAREA PROCEDURILOR DE EXECUTARE SILITA PE O PERIOADA LIMITATA 

Suspendarea tuturor termenelor pana la incetarea situatiei de urgenta (termene de raportari 
ANAF, termene la alte institutii publice) 

Sustinerea de catre stat a  domeniului de consultanta si audit  prin cresterea segmentului de 
business pentru care aceste servicii sa fie obligatorii. ( audit, consultanta fiscala, certificarea 
declaratiilor, etc) 

Taierea pensiilor speciale, diminuarea cu 50% a bugetarilor, reducerea CAS impreuna cu 
majorarea salariului minim , smd. 

Taxe mai mici pentru urmĂtoarea perioadĂ. Sau chiar reduceri de 100% pe anumite segmente. 



Page | 45  
 

Transmiterea mai rapida a normelor de aplicare pentru modificarile aduse prin OUG legislatiei 
fiscale, in domeniul legislatiei muncii.  
Stabilirea concreta a masurilor de aplicat pe perioada starii de urgenta de catre entitatile mici si 
mijlocii pe domenii specifice de activitate. 

Trebuie o masura si pentru antreprenorii, administratori de societati, care nu au contract de 
munca. Acestia, avand activitatea suspendata, nu au nicio sursa de venit.  

Trebuie sa ofere garantii bancilor comerciale pentru linii de credit firmelor care au un istoric 
curat si ani precedenti in crestere sau in echilibru. Dar nu ajunge sa le ofere garantia creditelor 
trebuie sa ajute firmele sa le poata obtine de la banci pentru a relasa economica in ansamblu. 

Un plan national de redresare economica cu masuri specifice fiecarui domeniu afectat. Masuri 
de sprijin pentru privati, cu termene fixe, credite pentru relansare.  

Un venit lunar garantat de genul salariu minim pe economie pe o perioada de 3-6 luni, pentru 
freelanceri, pentru a putea avea un venit de subzistenta in aceasta perioada. Desigur, pe baza 
unei documentatii care sa demonstreze existenta firmei, plata la zi a impozitelor, precum si 
dovada absentei / scaderii incasarilor in perioada lunii martie. 

Universal basic income? 

 

 

 


